
Vragen bij punt 7 en 8: RIB vervolg na vaststelling RES en RIB afwegingskader grootschalige 

duurzame energie 

1. Wat is de voortgang van de verschillende uitvoeringsplannen, zoals het aanwijzen van de 

zoekgebieden voor zonneparken. 

 

Antwoord: 

Zoals aangegeven in de begroting is het budget voor 2022 ontoereikend om alle 

uitvoeringsplannen in gang te zetten. Vanuit het Rijk zijn er toezeggingen gedaan voor 

procesgelden voor uitvoer van het Klimaatakkoord. 

 

In de begroting van 2022 is ervoor gekozen om twee lopende delen voort te zetten, te weten 

het ontwerpend onderzoek Landschappen van Verlangen en het gebiedsproces Oudewater-

Noord.  Er is in de begroting van 2022 geen budget gereserveerd voor opstellen en uitvoeren 

van het plan van aanpak zon op dak en het beeldkwaliteitsplan. Specifiek voor het 

vervolgtraject Afwegingskader grootschalige duurzame energie is er zonder de procesgelden 

van het Rijk vanaf 2023 geen geld voor het afronden van het gebiedsproces Oudewater 

Noord, het omzetten van de uitkomsten in voorwaarden voor een maatschappelijke tender 

en het uitschrijven van een maatschappelijke tender.   

 

Ook is er in de begroting geen budget beschikbaar voor het opstellen van de Transitievisie 

Warmte en bijbehorende strategie, en het opstellen van een uitvoeringsprogramma op basis 

van de warmtevisie en strategie. Er is daarnaast geen budget opgenomen voor het uitvoeren 

van activiteiten om het gasverbruik van inwoners en ondernemers in de gemeente te helpen 

reduceren. Gezien de stijgende energieprijzen is energie besparen en verarmen zonder 

aardgas wel een steeds urgenter thema. 

 

De gemeente heeft eind 2021 de gebiedscommissie Utrecht-West opdracht gegeven om als 

onderdeel van het lopende gebiedsproces ook advies over de mogelijkheden voor energie te 

geven. Er vindt ambtelijk en bestuurlijk afstemming plaats met de gebiedscommissie over de 

voortgang van het gebiedsproces in Oudewater-Noord. Het is aan de gebiedscommissie om 

te bepalen wanneer en hoe dit thema aan bod komt. Momenteel ligt de focus van het 

gebiedsproces op de thema’s bodemdaling, bereikbaarheid en zon op dak. De gemeente 

faciliteert de gebiedscommissie door reeds beschikbare data te delen. 

 

Het ontwerpend onderzoek Landschappen van verlangen nadert zijn afronding. Op 20 april 

worden de eindresultaten gepresenteerd tijdens een openbare avond in het gemeentehuis 

van gemeente Woerden. 

 

2. Is het gebiedsproces voor bv. de  locaties voor de zonneparken al opgestart.  

 

Antwoord: 

De gemeente heeft de gebiedscommissie Utrecht-West opdracht gegeven om ook te 

adviseren over energie, als onderdeel van het lopende gebiedsproces in Oudewater-Noord. 

Het is aan de gebiedscommissie om te bepalen wanneer zonneparken daarbij aan bod 

komen. 

 



3. In hoeverre worden hier de omwonenden over geïnformeerd en kunnen zij nog 

meepraten/denken. 

 

Antwoord: 

De gemeente heeft het betrekken van omwonenden expliciet benoemd in haar opdracht aan 

de gebiedscommissie Utrecht-West. De gebiedscommissie hanteert een werkwijze waarbij 

uitgegaan wordt van de wensen en ambities van de agrariërs in het gebied. Het is aan de 

gebiedscommissie om te bepalen op welk moment omwonenden hierbij betrokken worden. 

Hierover vindt ambtelijk en bestuurlijk afstemming plaats tussen gemeente en 

gebiedscommissie. 

 

4. Op welk termijn kunnen we een plan over de Transitievisie warmte verwachten. 

 

Antwoord:  

Op basis van de berekeningen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is de 

verwachting dat Oudewater per jaar Euro 350.00 nodig heeft om alle taken uit het 

Klimaatakkoord uit te voeren. De inschatting van de ROB is dat 80% van de benodigde 

capaciteit voor uitvoer van het Klimaatakkoord bij gemeenten benodigd is voor de 

warmtetransitie en 20% voor de elektriciteitstransitie. De Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) heeft de concept bedragen voor 2022 bekend gemaakt. Voor gemeente 

Oudewater gaat het om Euro 97.674. In de meicirculaire wordt het definitieve bedrag 

bekend gemaakt. Daarnaast komt er vanuit het Rijk een nationaal isolatieprogramma.  

 

De nieuwe middelen vanuit het Rijk zijn onvoldoende voor het uitvoeren van alle activiteiten 

die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. Na bekendmaking van de definitieve bijdrage in de 

meicirculaire zal het college daarom een voorstel doen voor besteding van de extra middelen 

die het Rijk beschikbaar stelt. Hiermee zal ook bepaald worden wanneer we starten met het 

opstellen van een plan voor de Transitievisie warmte. Als er voldoende budget is om de 

Transitievisie warmte op te starten is de verwachting dat er binnen een jaar een visie en 

strategie ontwikkeld is. Op basis van de visie en strategie kan een uitvoeringsplan worden 

opgesteld.  

 

5. Is het niet wenselijk om bij een zo belangrijk onderwerp een avond voor nieuwe raads- en 

forumleden te organiseren, zodat iedereen met dezelfde informatie over deze onderwerpen 

mee kan praten/denken/beslissen. 

 

Antwoord: 

Het is aan de raad om haar agenda en kennisbehoefte te bepalen. De betreffende 

ambtenaren zijn uiteraard bereid om de raad tijdens een themasessie of raadswerkgroep te 

informeren over de stand van zaken in gemeente Oudewater, de raad kan een verzoek 

hiertoe indienen bij de griffie. 

 

Daarnaast organiseert de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert samen met 

het nationaal programma regionale energiestrategie (NPRES) een introductieprogramma 

voor nieuwe raadsleden. Meer informatie hierover vindt u op:  

https://www.regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/2181011.aspx 
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