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Geacht College,  

In het concept-afwegingskader energietransitie zijn delen van het grondgebied van Oudewater 

geïndiceerd die in aanmerking komen voor plaatsing van windmolens of zonnepanelen, de zogeheten 

zoekgebieden.  

De zoekgebieden lijken te zijn geselecteerd op basis van kwalificatie van de diverse polders naar 

aspecten als cultuurhistorische waarde, landschappelijke structuren, bodemdaling en droogte, 

biodiversiteit, recreatie en toerisme en veiligheid. Een onderbouwing daarvoor of toelichting, 

ontbreekt echter geheel. Het onderscheid in gebieden komt daardoor nogal willekeurig over.  

 

In het ontwerp Res U16 van 26 februari 2020 zijn eerder al gebiedsdelen van Oudewater geïndiceerd 

als mogelijk geschikt voor plaatsing van windmolens en zonnepanelen. Ik heb vastgesteld dat de 

zoekgebieden in het conceptafwegingskader behoorlijk afwijken van die zogeheten “denkrichtingen” 

in het ontwerp Res U16. Die afwijking wordt in het concept-afwegingskader niet gemotiveerd.  

Bij deze verzoek ik u, zo nodig met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (‘Wob’), om 

toezending van alle documenten, in de ruimste zin des woords,  

 

a. die zijn gebruikt, of nog zullen worden gebruikt, om de  aanwijzing van zoekgebieden en de 

kwalificatie van onderscheiden polders te onderbouwen. 

b.  die zijn gebruikt om te motiveren waarom de zoekgebieden in het conceptafwegingskader zo veel 

anders zijn dan de denkrichtingen in het ontwerp Res U16.   

  

Tot de gevraagde documenten behoren onder meer de adviezen van geconsulteerde instanties of 

experts op het gebied van stedenbouw, landschap, cultuurhistorie, bodemkunde, landbouw en het 

advies van de commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed. 

Mijn verzoek strekt zich daarnaast uit tot de bronnen die hiervoor bedoelde instanties of personen 

hebben gebruikt voor de onderbouwing van hun adviezen.  

 

Gelieve de documentatie zowel op papier (per post) als digitaal (bij voorkeur op USB-stick) aan te 

leveren op onderstaand adres. 

Ik ontvang ze graag binnen een termijn van 4 weken. 

Mochten aan verzending op papier kosten zijn verbonden, dan verzoek ik u mij op voorhand daarvan 

op de hoogte te stellen, zodat ik kan afwegen of digitale toezending volstaat. 

 

Mochten er onduidelijkheden zijn over dit verzoek dan verzoek ik u contact met mij op te nemen voor 

nader overleg. 



 

Ik meld u bij dezen dat ik separaat een verzoek heb ingediend om de onder a en b bedoelde 

onderbouwing en motivering alsnog in het afwegingskader op te nemen. U kunt dat verzoek 

beschouwen als een toelichting op dit verzoek om informatie. 

 

Ik zie een bevestiging van mijn verzoek graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

 

Van deze brief is afschrift verzonden aan de Raad van uw gemeente. 

  

Alvast dank voor uw medewerking. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 


