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Voorwoord 
In de Energie Agenda en in het Coalitieprogramma 2018-2022 staat de ambitie van de 

gemeente Oudewater omschreven als 50% minder uitstoot van CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 

1990. Daarmee volgt Oudewater de landelijke ambities en draagt hieraan bij.  

 

Dit uitvoeringsplan dient als fundament voor de inspanningen die de komende jaren zullen 

worden uitgevoerd om Oudewater een duurzame toekomst te geven en om duurzame 

ambitie van Oudewater te voldoen. Om inzicht te krijgen in de uitdagingen waarvoor 

Oudewater staat, en wat ervoor nodig is om de doelstelling te bereiken is tevens de huidige 

voetafdruk van Oudewater beschreven.  
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1. Voetafdruk Oudewater 

Om inzicht te krijgen in de huidige CO2 uitstoot binnen de gemeente Oudewater, en om de 

aankomende jaren de effecten van het uitvoeringsplan te kunnen monitoren is de huidige 

voetafdruk van CO2 uitstoot onderzocht. De voetafdruk is gebaseerd op de klimaatmonitor 

van Rijkswaterstaat
1
.  

 

De meest recente gegevens over de CO2 uitstoot van Oudewater zijn van 2017. Voor de 

periode voor 2010 zijn wel landelijke, maar geen gemeentelijke gegevens CO2 uitstoot 

beschikbaar over. De periode van de voetafdruk periode is daarmee tussen 2010 en 2017.  

 

1.1. Totale Voetafdruk  

De totale voetafdruk van de gemeente Oudewater in 2017 was 45.131 ton CO2. Hieronder 

wordt de verdeling over de verschillende bronnen weergegeven. 
 

 

Figuur 1 Verdeling totale klimaatvoetafdruk 2017 

 

Uit de klimaatvoetafdruk van de gemeente Oudewater blijkt dat de CO2 uitstoot 

voornamelijk bestaat uit de uitstoot vanuit Woningen en Verkeer en Vervoer. Dit betekent 

dat in deze sectoren de meeste besparingen moeten en kunnen worden behaald.  

 

  

                                                      
1
 Opgemerkt moet worden dat in de klimaatmonitoring de uitstoot veroorzaakt door autogebruik op snelwegen, 

treinverkeer en de binnenscheepvaart niet is opgenomen omdat de gemeente geen invloed hierop uitoefent.  

Andere broeikasgassen dan CO2, zoals methaan en fluorgassen in landbouw, industrie en afvalverwerking zijn ook niet 

meegenomen.  
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1.2. Duurzame Energie 

Duurzame elektriciteit 

Binnen de duurzame elektriciteit is een stijgende lijn te zien van +/- 0 TJ in 2010 tot 6 TJ in 

2017. Dit is volledig het gevolg van de geïnstalleerde zonnepanelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warmte 

De ontwikkeling van duurzame warmte laat een vertragende ontwikkeling zien. De vraag 

naar hernieuwbare warmte is van 2.3% in 2010 naar 2,9 % gestegen in 2017 gestegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie  

De voetafdruk geeft aan dat een versnelling nodig is om de gemeentelijke duurzame ambitie 

werkelijkheid te maken. De meeste CO2 uitstoot binnen Oudewater is afkomstig van 

Woningen en Verkeer en Vervoer. Wat betreft de opwekking van de duurzame energie en 

warmte is een versnelling nodig.  

 

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving en de Grootschalige Energie opwekking 

worden uitgewerkt in dit uitvoeringsplan. De reductie vanuit verkeer en vervoer wordt als 

aandachtspunt meegegeven aan de team Realisatie en Beheer, en is verder geen onderdeel 

van dit uitvoeringsplan.  

 

  

Figuur 3 Ontwikkeling percentage hernieuwbare warmte 

Figuur 2 Percentage hernieuwbare elektriciteit 2017 
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2. Beleidsuitgangspunten uitvoering  
De uitgangspunten die worden meegegeven aan het uitvoeringsplan zijn:  

 

 Lokaal eigenaarschap/lokaal profijt: de energie die nodig is wordt zo veel mogelijk 

binnen de gemeente duurzaam opgewekt door de eigen inwoners, bedrijven en lokale 

partijen (Duurzaamheidsprogramma 2017-2018, gemeente Oudewater). 

 Iedereen doet en komt mee: initiatief en (mede-)eigenaarschap van bewoners en 

ondernemers wordt gestimuleerd. Vanuit haar regierol zorgt de gemeente ervoor dat 

iedereen kan meekomen en dat oplossingen toegankelijk zijn voor alle inwoners en 

ondernemers. 

 Nabijheid van warmte wordt onderdeel van de ruimtelijke afweging waar te bouwen. 

 De energietransitie wordt ontwikkeld op basis van onafhankelijk onderzoek en lokale 

participatie, waarbij de warmtealternatieven worden gebaseerd op bewezen technieken 

omwille van leveringszekerheid en vergunningverlening, te allen tijde openstaand voor 

innovatieve alternatieven.  

 Lokaal en gebiedsgericht: het streven is om de warmtetransitie zo veel mogelijk lokaal te 

laten plaatsvinden, zodat de baten lokaal terechtkomen.  

 Er is geen ruimte voor olie- of gaswinning.  

 Er worden geen vergunningaanvragen voor grootschalige energieopwekking in 

behandeling genomen totdat het afwegingskader voor grootschalige energieprojecten is 

vastgesteld door de Raad.  

 

Randvoorwaarden voor de energietransitie  

Zaken die in bredere context van de energietransitie opgepakt moeten worden zijn: 

 Informeren samenleving & communicatiestrategie: de ervaring leert dat mensen 

geïnformeerd moeten worden over de bredere context van de energietransitie voordat 

ze stappen zetten. Tevens moet de samenleving tijdig worden geïnformeerd over de 

investeringen die gemaakt kunnen worden (zgn. no-regret maatregelen
2
) en 

investeringen waarmee beter kan worden gewacht tot er eventueel betere oplossingen 

worden ontwikkeld. Dit geldt zowel lokaal als regionaal en nationaal. 

 Verkennen en ontwikkelen financiële oplossingen: de energietransitie vraagt om 

investeringen vanuit de samenleving, waarbij financiering voor en subsidies aan 

bewoners en collectieven onderdeel is. Naast nationale en regionale ontwikkelingen zijn 

er ook lokale oplossingen nodig, mede omdat zo lokaal eigenaarschap gestimuleerd 

wordt (sluit aan bij de motie 12 november). 

  

                                                      
2
 No-Regret/ geen spijt maatregelen zijn die investeringen die de samenleving kan maken met verminderd risico op betere 

(collectieve) oplossingen in de nabije toekomst; veelal investeringen in isolatie en energiezuinige apparatuur.  
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3. Uitvoeringsplan Energie Oudewater 

In dit uitvoeringsplan worden de inspanningen beschreven die binnen de Energietransitie in 

Oudewater opgepakt worden in de periode 2020- 2023. Gezien de enorme opgaaf van de 

energietransitie gaan we ervan uit dat er lokaal, regionaal en landelijke ontwikkelingen 

zullen plaatvinden tijdens deze periode die van invloed zullen zijn op dit uitvoeringsplan.  

 

De onderdelen van het uitvoeringsplan zijn:  

 

1) Ondersteuning collectieven en particulieren inwoners en bewoners 

 Ondersteunen lokale collectieve energie-initiatieven Oudewater op gemeentelijk, 

buurt, wijk en dorpsniveau. & Ondersteunen en professionaliseren regionale 

samenwerking energie-initiatieven 

 Energieloket jouwhuisslimmer.nl als centraal advies & aanspreekpunt voor inwoners  

 

2) Grote beleidsontwikkelingen  

2a. Verduurzamen gebouwde omgeving (woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen) 

 Opstellen transitievisie warmte  

 Samenwerking partners zoals Woningraat in de verduurzaming van de bestaande 

bouw, Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed waar mogelijk 

 Opstellen plan van aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed  

 Opstellen uitvoeringsplannen 

 Aardgasvrij bouwen 

 

2b. Grootschalige Energie opwekking 

 Samenwerken in de regio aan een Regionale Energie Strategie  

 Opstellen afwegingskader 
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De inspanningen per onderdeel van het uitvoeringsplan zijn:  

 

1 Ondersteuning collectieven en particulieren inwoners en bewoners 

Budget 
2020 2021 2022 2023 

53.000 € 37.000 € 29.000 € 29.000 € 

a. Ondersteunen lokale collectieve energie-initiatieven Oudewater op gemeentelijk, 

buurt, wijk en dorpsniveau. & Ondersteunen en professionaliseren regionale 

samenwerking energie-initiatieven 

 In 2020 wordt de huidige pilot ‘stimuleren lokale duurzame initiatieven” geëvalueerd.  
 In 2020 wordt een doelgroepen-analyse gemaakt van welke initiatieven lokaal en 

regionaal actief zijn op het gebied van de energietransitie; welke doelgroepen zij 

vertegenwoordigen en welke rol zij vervullen.  

 In 2020 wordt op basis van de evaluatie doelgroepen-analyse wordt een (subsidie-) 

verordening gemaakt. Hierin wordt omschreven op welke wijze lokale collectieve 

energie-initiatieven worden ondersteund vanuit de gemeente. 

 

b. Energieloket als centraal advies & aanspreekpunt voor inwoners  

 Het huidige digitale energieloket jouwhuisslimmer.nl wordt voortgezet. 

 

2a. Verduurzamen gebouwde omgeving (woningen, kantoren en 

bedrijfsgebouwen) 

Budget 
2020 2021 2022 2023 

46.500 € 46.000 € 29.000 € 29.000 € 

Algemeen  

 Bij uitvoering wordt maximaal gebruikt gemaakt van het landelijk instrumentarium dat 

de aankomende jaren wordt ontwikkeld vanuit het landelijke concept klimaatakkoord, 

zoals campagnes en landelijk instrumentaria. 

  

c. Samenwerking partners in de verduurzaming van de bestaande bouw  

 Om de regierol van de gemeente goed op te kunnen pakken wordt de samenwerking 

met lokale en regionale partners zoals buurtgemeentes, regio Lopikerwaard, LTO en 

ondernemersverenigingen voortgezet en verstevigd. 

 

d. Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed  

 In 2020 wordt een plan van aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed 

opgesteld. 

 

e. Opstellen transitievisie warmte 

 In de eerste helft van 2020 wordt de aanpak en planning van de transitievisie warmte 

voorgelegd aan de raad met daarin beschreven wanneer de raad en samenleving 

geïnformeerd wordt en besluiten neemt.  

 Bij het maken van de transitievisie warmte wordt een participatie traject doorlopen.  

 Eind 2021 wordt de transitievisie warmte aangeboden aan de Raad ter besluitvorming.  

 



Uitvoeringsplan Energietransitie Oudewater 2020 - 2023 

  7 

 

g. Opstellen uitvoeringsplannen 

 Vanaf 2022 wordt op basis van de fasering van de transitievisie warmte een start 

gemaakt met de uitvoeringsplannen per wijk. 

 

h. Aardgasvrije woningbouw 

 Incidenteel en op aanvraag wordt bij nieuwbouwproject geïnspireerd en geadviseerd op 

het gebied van energievermindering.  

 

2b. Grootschalige Energie opwekking 

Budget 
2020 2021 2022 2023 

 51.500 €  25.500 € 15.500 € 15.500 €  

i. Samenwerken in de regio aan de Regionale Energie Strategie (RES)  

 Oudewater werkt samen aan de energietransitie binnen de U16, de samenwerking van 

zestien gemeenten, vier waterschappen, Stedin en de provincie.  

 

 Naar verwachting moet medio maart 2020 de concept RES klaar zijn en medio maart 

2021 de definitieve RES.  

 

 Voor de U16 gemeenten is een analyse gemaakt voor de energievraag per gemeente en 

per sector (Quintel/ Generation Energy). Momenteel wordt gewerkt aan scenario’s die 
inzicht geven over de potentie van het energieaanbod en energiebesparing.  

 

 In RES verband is gewerkt aan een startnotitie waarin de uitgangspunten benoemd 

staan. Daarnaast wordt momenteel gekeken wat de huidige stand van zaken is op 

duurzame energie opwek in de regiogemeenten. Deze startnotitie wordt op 26 

september 2019 in de gemeenteraad besproken.  

 

 Voor maart 2020 wordt het ontwerp RES ter besluitvorming aan de Raad aangeboden.  

 

j. Opstellen afwegingskader (opstellen van een parapluplan is hiervan onderdeel) 

 In de eerste helft van 2020 wordt de aanpak en planning van het afwegingskader 

grootschalige opwek voorgelegd aan de raad met daarin beschreven wanneer de raad 

en samenleving geïnformeerd wordt en besluiten neemt.  

 

 In 2020 wordt gekeken of voorgestelde wijzigingen in de landelijk SDE-subsidie ten 

gunste van kleinere windmolens kunnen bijdragen aan de Oudewater ambities.  

 

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de bijlage.  
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Bijlage Uitvoeringsagenda 

In deze bijlage worden de onderdelen van het uitvoeringsplan verder uitgelegd. 

 

1) Ondersteuning collectieven en particulieren inwoners en bewoners 

De energietransitie kan alleen in gezamenlijkheid worden bereikt. De verduurzaming van 

gebouwen zal grotendeels door bewoners en bedrijven zelf ter hand worden genomen, een 

grote rol voor de gemeente ligt hiermee bij het ondersteunen en faciliteren van lokale 

initiatieven. 

 

Uitvoeringsplannen 

a. Ondersteunen lokale collectieve energie-initiatieven Oudewater op gemeentelijk, 

buurt, wijk en dorpsniveau. & Ondersteunen en professionaliseren regionale 

samenwerking energie-initiatieven  

 In 2020 wordt de huidige pilot ‘stimuleren lokale duurzame initiatieven” geëvalueerd.  

 In 2020 wordt een doelgroepen-analyse gemaakt va welke initiatieven lokaal en 

regionaal actief zijn op het gebied van de energietransitie; welke doelgroepen zij 

vertegenwoordigen en welke rol zij vervullen. Deze analyse wordt gemaakt op basis van 

de instrumenten die in ontwikkeling zijn vanuit het rijk en de handreiking van Platform 

31: Burgerparticipatie in de warmtetransitie. 

 In 2020 wordt op basis van de evaluatie doelgroepen-analyse wordt een (subsidie-) 

verordening gemaakt. Hierin wordt omschreven op welke wijze lokale collectieve 

energie-initiatieven Oudewater worden ondersteund vanuit de gemeente. 

 

b. Energieloket als centraal advies & aanspreekpunt voor inwoners  

Bij de verduurzaming van de eigen woning is er een grote behoefte aan neutrale informatie 

en advies over de mogelijkheden wat betreft energiemaatregelen en financieren daarvan 

voor verschillende woningtypes. Een van de bestaande kanalen hiervoor is het energieloket. 

Dit loket zal worden voortgezet en doorontwikkeld, waarbij mensen advies kunnen krijgen 

over hun eigen huis. Overigens zien we dat ook de lokale initiatieven hun rol nemen in het 

beantwoorden en advies geven aan inwoners, zie 3.2. 

 Het huidige digitale energieloket jouwhuisslimmer.nl wordt voortgezet. 
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2) Grote beleidsontwikkelingen  

2a. Verduurzamen gebouwde omgeving (woningen, kantoren en 

bedrijfsgebouwen) 

De gebouwde omgeving, met name woningen, is de grootste warmtevrager in de gemeente 

Oudewater. Ook landelijk wordt de aanpak van woningen aangejaagd en zal de gasbelasting 

stijgen en de belasting op elektriciteit dalen. Dit zal naar met name voelbare consequenties 

hebben voor alle huishoudens in Oudewater, vooral in niet geïsoleerde (vaak oude) 

woningen.  

 

De opgaaf zoals beschreven in de Energie Agenda Oudewater is:  

 De gemeenten moeten de overgang naar een CO2 neutrale warmtevoorziening 

vormgeven. Uiterlijk eind 2021 moet de transitievisie warmte van Oudewater vastgesteld 

zijn. Het beschrijft een overzicht van de warmtealternatieven per wijk met het tijdpad 

waarop wijken van het aardgas zullen worden afgesloten.  

 Vanuit de transitievisie warmte wordt per wijk een uitvoeringsplan gemaakt waarin 

wordt beschreven hoe de gebouwde omgeving overstapt op duurzame warmte. Ook 

wordt hierin inzicht geboden in de maatschappelijke kosten en baten en in de integrale 

kosten voor de eindverbruikers. De planning wordt gemaakt op basis van de fasering van 

de warmtevisie, waarbij een termijn van 8 jaar geldt voor een wijk van het gas afgaat.  

 Alle ontwikkelingen vragen nauwe samenwerking met de samenleving. De inpassing van 

de opwekkingsmogelijkheden en de warmtetransitie raken mensen in hun leefomgeving 

of zelfs in hun eigen wijk of woning. Het concept Klimaatakkoord stelt: Het vroegtijdig 

betrekken van de omgeving in en rond de wijk zorgt ervoor dat verschillende perspectie-

ven, kennis en creativiteit snel op tafel komen. Een goed ingericht participatieproces 

draagt op die manier bij aan kwalitatief betere besluitvorming en kan ook helpen om de 

acceptatie van de maatregelen uit de wijkgerichte aanpak te vergroten.  

 

Uitvoeringsplannen  

Algemeen  

 Bij uitvoering wordt maximaal gebruikt gemaakt van het landelijk instrumentarium dat 

de aankomende jaren wordt ontwikkeld vanuit het landelijke concept klimaatakkoord, 

zoals campagnes en landelijk instrumentaria dat ontwikkelt. 

 

c. Samenwerking partners in de verduurzaming van de bestaande bouw  

De energietransitie kan alleen in gezamenlijkheid worden bereikt. Dit vraagt van de 

gemeente om samenwerking, om communicatie en participatie met verschillende partners 

en stakeholders. In de uitvoering van de energietransitie heeft de gemeente vanuit de 

nationale overheid een grote regierol gekregen. De gemeente brengt partijen bij elkaar, 

geeft richting, bevordert onafhankelijke voorlichting en onderzoekt mogelijkheden om 

energiezuinige woningen betaalbaar te houden. Daarnaast heeft de gemeente een duidelijke 

rol bij het borgen van publieke belangen die door de energietransitie beïnvloed kunnen 

worden. Dit betekent dat de gemeente ten behoeve van de energietransitie voor 

verschillende onderdelen van de uitvoeringsagenda actief in overleg en samenwerking gaat 

met lokale en regionale partners zoals woningbouwcorporaties, netbeheerders, 
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waterschappen, buurgemeenten, de regio LOpikerwaardm LTO en 

ondernemersverenigingen.  

 

 Om de regierol van de gemeente goed op te kunnen pakken wordt de samenwerking 

met lokale en regionale partners zoals buurtgemeentes, regio Lopikerwaard, LTO en 

ondernemersverenigingen voortgezet en verstevigd. 

 

d. Opstellen plan van aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed  

De plannen voor een aanpak van maatschappelijk vastgoed zullen pas na VNG beslissing 

vorm kunnen krijgen, waarbij gewacht kan worden op de landelijke routekaart. Oudewater 

kan als gewenst hierbij bestuurlijke of ambtelijke afvaardiging sturen naar VNG.  

 In 2020 wordt een plan van aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed opgesteld. 

 

e. Opstellen transitievisie warmte 

 In de eerste helft van 2020 wordt de aanpak en planning van de transitievisie warmte 

voorgelegd aan de raad met daarin beschreven wanneer de raad en samenleving 

geïnformeerd wordt en besluiten neemt.  

 Bij het maken van de transitievisie warmte wordt een participatie traject doorlopen.  

 Eind 2021 wordt de transitievisie warmte aangeboden aan de Raad ter besluitvorming. 

 

f. Opstellen uitvoeringsplannen 

Wijken die van het gas af gaan moeten een door de Raad goedgekeurd uitvoeringsplan 

hebben waarin wordt beschreven hoe de gebouwde omgeving kan overstappen op 

duurzame warmte. Ook wordt hierin inzicht geboden in de maatschappelijke kosten en 

baten en in de integrale kosten voor de eindverbruikers. Deze plannen worden gemaakt op 

basis van de fasering binnen de warmtevisie, waarbij rekening gehouden moet worden met 

een termijn van 8 jaar voordat een wijk van het gas afgaat. Dit betekent dat wijken die voor 

2030 van het gas af gaan eind 2021 een warmteplan moeten hebben. 

 Vanaf 2022 wordt op basis van de fasering van de transitievisie warmte een start 

gemaakt met de uitvoeringsplannen per wijk. 

 

g. Aardgasvrije woningbouw 

Vanaf 1 juli 2018 geldt voor alle nieuwe bouwbesluit aanvragen de Wet Voortgang 

Energietransitie (Wet VET), die ervoor zorgt dat alle kleinverbruikers, het overgrote deel van 

de woningen en overige bebouwing in Oudewater, nieuwbouw aardgasvrij opgeleverd moet 

worden. Daarmee is aardgasvrije nieuwbouw onderdeel van de reguliere wetgeving rondom 

nieuwbouwproject; alleen aardgasvrije aanvragen worden goedgekeurd. 

 Incidenteel en op aanvraag wordt bij nieuwbouwproject geïnspireerd en geadviseerd op 

het gebied van energievermindering.  
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2b. Grootschalige Energie opwekking 

Vanuit de ambitie om CO2 uitstoot te reduceren en vanuit de afspraken in het concept 

klimaatakkoord moeten de gemeenten maken over de opwek van duurzame Energie.  

 

De opgaaf zoals beschreven in de energie agenda is:  

Afspraken maken over duurzame energieopwekking binnen de Regionale Energie Strategie 

(RES). De landelijke opgaaf voor het opwekken van duurzame elektriciteit is 42 terawattuur 

(TWh) (35 TWh grootschalig en 7 TWh kleine zonnestroominstallaties). Deze opgaaf zal 

worden verdeeld over 30 aangewezen RES-samenwerkingsverbanden. Binnen deze 

zogeheten RESsen worden in de regio onderlinge afspraken gemaakt over de hoeveelheid en 

de verdeling van energieopwekking in de regio. De hoeveelheid duurzame elektriciteit die in 

Oudewater minimaal opgewekt moet worden is dus afhankelijk van het definitieve bod van 

de RES-U16. Oudewater heeft op dit moment geen aanvullende ambities gedefinieerd”  
 

Uitvoeringsplannen 

h. Samenwerken in de regio aan de Regionale Energie Strategie (RES)  

 Oudewater werkt samen aan de energietransitie binnen de U16. De U16 is de 

samenwerking van zestien gemeenten, vier waterschappen, Stedin en de provincie. De 

deelnemende partijen zijn gelijkwaardige partners binnen. De leden van de bestuurstafel 

zijn: de wethouders van de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de RES, een 

hoogheemraad van HDSR namens de vier waterschappen, de gedeputeerde en een 

vertegenwoordiger van Stedin op directieniveau. 

 

 Naar verwachting moet medio maart 2020 de concept RES klaar zijn en medio maart 

2021 de definitieve RES. De planning voor de ontwikkeling van de RES is na de Energie 

Agenda Oudewater gewijzigd naar aanleiding van de latere ondertekening van het 

Klimaatakkoord. Naar verwachting moet medio maart 2020 de concept RES klaar zijn en 

medio maart 2021 de definitieve RES. De deadlines zijn afhankelijk van ondertekening 

door o.a. de VNG (huidige inschatting is okt 2019): concept RES 6 maanden na 

ondertekening en definitieve RES 18 maanden na ondertekening.  

 

 Voor de U16 gemeenten is een analyse gemaakt voor de energievraag per gemeente en 

per sector (Quintel/ Generation Energy). Momenteel wordt gewerkt aan scenario’s die 
inzicht geven over de potentie van het energieaanbod en energiebesparing.  

 

 In RES verband is gewerkt aan een startnotitie waarin de uitgangspunten benoemd 

staan. Daarnaast wordt momenteel gekeken wat de huidige stand van zaken is op 

duurzame energie opwek in de regiogemeenten. Deze startnotitie wordt op 26 

september 2019 in de gemeenteraad besproken.  

 

 Voor maart 2020 wordt het ontwerp RES ter besluitvorming aan de Raad aangeboden.  
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k. Opstellen afwegingskader (opstellen van een parapluplan is hiervan onderdeel) 

Oudewater heeft ervoor gekozen om sterk te sturen op locatiekeuze voor zonne-energie en 

windmolens om het typische landschap te beschermen. Daarom wil Oudewater zo snel 

mogelijk een afwegingskader hiervoor vaststellen, dat ervoor zorgt dat er op landbouwgrond 

geen zonneparken ontwikkeld worden en die het voorgenomen parapluplan voor kleine 

windmolens bevat. Gezien de planning, de positionering van Oudewater in de overwegingen 

in de RES en gezien actuele discussies in raad en samenleving is het zaak dit afwegingskader 

zo spoedig mogelijk vorm te geven.  

 

De opgaaf zoals beschreven in de energie agenda is:  

Wat niet verplicht is maar wel door veel gemeentes wordt ontwikkeld en gezien de ligging en 

karakteristieken van Oudewater sterk aan te raden is, is een afwegingskader om in 

afstemming met de inwoners te bepalen welke uitgangspunten gelden voor de inpassing van 

duurzame opwek (zoals zonneweiden en windmolens). Dit is geen landelijke verplichting, 

maar wel een belangrijk instrument om inzicht te verkrijgen over de afwegingen die in de 

samenleving spelen bij het tot stand komen van de energiedoelstellingen. Het college 

onderschrijft dat er behoefte is aan een dergelijk kader.  

 

Uitvoeringsaspecten 

 In de eerste helft van 2020 wordt de raad de aanpak en planning voorgelegd van het 

afwegingskader met daarin beschreven wanneer de raad en samenleving geïnformeerd 

wordt en besluiten neemt.  

 

 In 2020 wordt gekeken of voorgestelde wijzigingen in de landelijk SDE-subsidie ten 

gunste van kleinere windmolens kunnen bijdragen aan de Oudewater ambities.  
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