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Beantwoording rondvragen 
20R.00622 
 
 
 

Van  : Wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Energietransitie 

Datum  : 02-06-2020 

Contactpersoon : K. Beek 

Tel.nr. : 8699 

E-mailadres : beek.k@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over raadsvoorstel ontwerp regionale energiestrategie 
U16 met concept bod 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van VVDenD66 tijdens de vergadering van het forum 
Ruimte  van 27 mei 2020. 

 beek.k@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
Vraag: 

In hoe verre helpt/versnelt de RES Oudewater tot het realiseren van grootschalige energie opwek. 
 
Antwoord: 

De RES zorgt ervoor dat er de inspanningen van de verschillende gemeenten op dit gebied op elkaar en 
met relevante partijen zoals Stedin worden afgestemd. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat het landschap, dat 
gemeente overstijgend is, beter wordt ingericht en dat de plannen voor duurzame energie ook kunnen 
worden aangesloten op het net. 
 
Vraag: 

Kan Oudewater zonder te wachten op het antwoord op het U16 bod vanuit het rijk al beginnen met het 
realiseren van grootschalige energie opwek? 
 
Antwoord: 

Ja, het college heeft besloten pas mee te werken aan vergunningverlening voor grootschalige duurzame 
energie nadat het afwegingskader hiervoor door de raad is vastgesteld. Gebouweigenaren staat het vrij om 
zonnepanelen op hun dak te realiseren, mits er geen belemmeringen zijn vanuit oogpunt van beschermd 
stadsgezicht of de monumentale status van hun gebouw. 
 
Vraag: 

Is het mogelijk om vanuit de gemeente op eigen initiatief, kosten en risico (zonder projectontwikkelaar) 
grootschalige energie opwek te realiseren om zo de baten maximaal ten goede van de bewoners van 
Oudewater te laten komen? 
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Antwoord: 
Het is mogelijk om vanuit de gemeente op eigen initiatief, kosten en risico grootschalige duurzame energie 
te realiseren. Dit moet dan worden afgewogen tegen andere gemeentelijke investeringen. Er zijn echter ook 
andere mogelijkheden om de baten ten goede van de inwoners van Oudewater te laten komen, 
bijvoorbeeld via een lokale energiecoöperatie waarvan het lidmaatschap voor alle inwoners van Oudewater 
open staat. De voor- en nadelen van de verschillende opties worden uitgewerkt en zullen als onderdeel van 
het afwegingskader ter besluitvorming voorgelegd worden aan de raad. 
 

Bijlagen: 
20.010915 Rondvragen VVDenD66 

 

 

 

 

 

 

B.C. Lont 

Wethouder 


