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Hiermee komen wij terug op uw brief van 21 juni 2021, waarin u het gesprek tussen u en de heren Lont 
en Beek op 10 juni jl. weergeeft. Hartelijk dank voor deze uiteenzetting. Waar nodig lichten wij deze 
verder toe. Ook attenderen wij u op enkele punten die mogelijk niet helemaal juist zijn overgekomen.  
 
U stelt in uw brief dat er geen onderbouwing ligt waarom gebied G wordt opengesteld voor grote 
windturbines na 2030. Dit is niet helemaal juist. De kaart die gebruikt is voor gebied G betreft een kaart 
uit het rapport Energielandschappen RESU16 van de regionale energie strategie U16. Deze kaart is niet 
van de Provincie Utrecht. Het ontwerpend onderzoek Energielandschappen RESU16 is onderdeel van 
RES 1.0 en heeft daarmee zeker status. 
 
De gedefinieerde zones zijn tot stand gekomen op basis van landschappelijke analyses, de huidige 
functie, gesprekken met bewoners en gesprekken met experts (op gebied van landschap en 
cultuurhistorie). Op basis van de opbrengst van sessies met bewoners en landschappelijk experts kwam 
zone G naar voren. Het argument is dat er voor windturbines gezocht wordt naar aansluiting met grote 
lijnen door het landschap. Zo werd de spoorlijn genoemd, of de snelweg (maar die ligt niet in de 
gemeente Oudewater). De grenslijn bij zone G maakt onderdeel uit van een lange landschappelijke 
structuur in de oost-west richting. Deze lijn wordt daarom als een losse zone meegenomen. Dat past ook 
in de regionale denklijnen voor wind, er zijn geen harde wettelijke restricties en geen harde restricties 
vanuit provinciaal beleid. Weidevogelkerngebied en stiltegebied leveren wel beperkingen op voor 
windenergie, maar maken windenergie niet onmogelijk. De keuze die gemaakt is voor gebied G is 
daarmee een gefundeerde keuze. 
 
Zoals in het gesprek op 10 juni jl. aangegeven door de heer Beek werkt de gemeente niet mee aan 
vergunningsverzoeken voor zoekgebieden die niet door college of raad zijn opengesteld. Het college 
heeft de raad voorgesteld om het openstellen van een zoekgebied voor windenergie aan de raad te 
laten. Tot het moment dat de raad besluit zone G open te stellen voor windturbines en het 
gebiedsproces is doorlopen, kunnen initiatiefnemers, waar energiemaatschappijen onderdeel van 
kunnen zijn, geen initiatieven indienen voor windturbines in zone G. 
 
In uw brief noemt u nieuwe technieken zoals vergisting en geothermie. Vergisting is een al langer 
bestaande technologie, met als mogelijke negatieve effecten luchtvervuilende emissies en 
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vervoersbewegingen van vrachtverkeer. Geothermie is slechts beperkt voor elektriciteit inzetbaar, het is 
vooral voor warmte bedoeld. Het is een vorm van mijnbouwtechniek, die risico’s van 
zoutwaterverontreiniging en bodemtrilling met zich meebrengen. Of geothermie voor Oudewater een 
mogelijkheid is, is op dit moment niet bekend. Beide technieken hebben hun voor- en nadelen voor 
omwonenden. 
 
Het opnemen van de mogelijke zoeklocatie in het afwegingskader van gemeente Oudewater beperkt de 
kans dat de provincie door middel van haar provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening alsnog 
windturbines inpast. Zone G wordt niet ingebracht in de RES, want dit gebeurt enkel met zoekgebieden 
die aangewezen worden voor de opgave tot 2030.  
 
Wij vertrouwen erop u met deze brief de nodige toelichting gegeven te hebben. Het is nu aan de raad 
om een beslissing over het Afwegingskader te nemen. Het staat u uiteraard vrij om hierover ook met de 
raadsleden in gesprek te gaan.  
 
Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 
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