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Voor alle geïnteresseerden in Oudewater,  

  

Dit is de twaalfde Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater. In deze editie delen we een aantal 

belangrijke ontwikkelingen met u. Op 23 juni presenteerde het college van gemeente Oudewater een 

voorstel aan de gemeenteraad over het Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie. In dit 

kader bepaalt de gemeente waar en onder welke voorwaarden duurzaam elektriciteit opgewekt kan 

worden. Hierbij houdt de gemeente rekening met de wensen en zorgen die u als inwoner heeft geuit. 

Naast het afwegingskader ligt ook de Regionale Energie Strategie (RES) voor bij de raad om vast te 

stellen. Naar verwachting besluit de raad op 15 juli 2021. Tot die tijd kunt u als inwoner uw mening 

erover geven aan de raad.  

  

Om u te betrekken heeft de gemeente afgelopen anderhalf jaar onder meer informatiebijeenkomsten, 

inloopavonden, webinars en reactierondes voor het afwegingskader georganiseerd. Van 16 april tot en met 

16 mei hebben 50 inwoners gereageerd op het aangepaste concept-afwegingskader. Wethouder Bas 

Lont hierover: ‘De gemeente is haar inwoners dankbaar voor het meedenken en ook voor het uiten van 

zorgen. Dit heeft geleid tot een afwegingskader dat zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen en 

zorgen van inwoners.’ Veel inwoners hebben laten weten dat de gemeente moet overstappen op duurzame 

energie. Maar er zijn ook zorgen geuit over bijvoorbeeld de landschappelijke waarde van het Groene 

Hart. Het college heeft alle inbreng meegewogen in een aangescherpt afwegingskader, dat nu voorligt aan 

de raad.  

  

Regionale Eneregie Strategie  

Het afwegingskader is de basis voor de bijdrage van gemeente Oudewater aan de RES van de RES-regio 

U16. In maart dit jaar besloot de gemeenteraad om 19 GWh (gigawattuur) elektriciteit bij te dragen aan de 

regionale opgave van 1,8 TWh (terawattuur). Een bijdrage die in Oudewater ingevuld wordt met 

zonnepanelen op daken, kleine windmolens en één of meer zonnevelden. In het afwegingskader dat nu 

voorligt aan de raad doet het college een voorstel over: de voorwaarden waaraan duurzame energie-

initiatieven in Oudewater moeten voldoen én welke locaties (zoekgebieden) geschikt zijn voor het 

opwekken van elektriciteit.  

  

Over welke voorwaarden en zoekgebieden gaat het?  
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Het afwegingskader stelt voorwaarden en zoekgebieden vast voor het opwekken van duurzame elektriciteit. 

Een belangrijke voorwaarde van het afwegingskader is dat omwonenden betrokken moeten worden. Zo wil 

het college dat tenminste 50% van de opgewekte elektriciteit in lokaal eigendom komt. Ook moeten 

omwonenden door initiatiefnemers van energieprojecten betrokken worden bij de totstandkoming van de 

energieprojecten. Wat betreft zoekgebieden stelt het college tot 2030 het onderstaande voor.  

  

• De bebouwde omgeving en lintbebouwing wijst het college aan voor de duurzame opwek van 

elektriciteit via zonnepanelen op daken. In de lintbebouwing kan dit aangevuld worden met kleine 

windmolens met een ashoogte van 20 meter.  

• Voor de grootschalige opwek van elektriciteit via zonnevelden wijst het college aan: de bermen of 

geluidsschermen van het spoor, de noordwestkant van het spoor, de polder Groot-Hekendorp, de 

polder Ruigeweide en de noordelijke helft van de polder Diemerbroek.  

  

Inspraak over het afwegingskader en de RES  

Als inwoner van gemeente Oudewater kunt u reageren op het Afwegingskader grootschalige duurzame 

energie en de RES. Wat er nu ligt, is een advies van het college aan de gemeenteraad. De raad neemt 

volgens planning op 15 juli een besluit. Voordat het zover is, kunnen raadsleden nog volop vragen stellen 

aan de wethouder over het voorstel. Ook gaan ze met elkaar in debat en nodigen ze inwoners uit om hun 

mening mee te geven aan raadsleden.  

  

Meer informatie of een reactie indienen?  

Alle stukken over het raadsvoorstel afwegingskader en de RES vindt u op gemeenteraad.oudewater.nl. Hier 

vindt u ook meer informatie over hoe u kunt reageren. Vragen aan de raad en raadsleden kunt u stellen via: 

griffie@oudewater.nl. 
 

Meer informatie over hoe het afwegingskader tot stand kwam, vindt u op oudewater.nl/duurzame-

energie. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar energietransitie@oudewater.nl. Wilt u zich 

afmelden of inschrijven voor deze nieuwsbrief? Ook dat kan met een e-

mail aan energietransitie@oudewater.nl.   

   

Met vriendelijke groet,    

 

Team Energie    

Gemeente Oudewater   


