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Lugt, Arjen van der

Van: Greven, Hanny

Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 16:50

Aan: Lont, Bas; !Griffie-oudewater

CC: Beek, Krispijn

Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater #7

Categorieën: Ingekomen stuk

Beste Bas en Arjen, 

 

Ter informatie de zojuist verzonden Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater #7. 

Met vriendelijke groet, 

 

Hanny Greven 

Projectmedewerker energietransitie, Team Ruimtelijk Beleid en Projecten 

Tel. 0348-428232/06-25724796 

Aanwezig: maandag, woensdag en donderdag 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348. 

 

Van: ow-energietransitie  

Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 16:42 

Aan: ow-energietransitie <energietransitie@oudewater.nl> 

Onderwerp: Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater #7 

 

 
 

Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater #7 

Oktober 2020 
 

Voor alle geïnteresseerden in Oudewater, 

 

Dit is de zevende Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater. Een extra nieuwsbrief. Vanwege 

de coronamaatregelen heeft gemeente Oudewater besloten de fysieke bijeenkomst op 7 oktober, over het 

opwekken van duurzame energie, digitaal te laten plaatsvinden. Er waren te veel aanmeldingen om de avond 

fysiek door te laten gaan. Het programma blijft hetzelfde. 
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Oudewater geeft met het ‘Uitvoeringsplan Energietransitie’ invulling aan de verplichting waar de gemeente aan moet 

voldoen vanuit het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES). Eén van die verplichtingen is het 

opwekken van duurzame energie. Wethouder Bas Lont: ‘Er is besloten dat we gaan bijdragen. Hoe en hoeveel, dat is 

nu onderwerp van gesprek. We vinden het belangrijk om als Oudewater zelf grip te hebben op onze omgeving en onze 

bijdrage. Daarom zijn we in gesprek met inwoners over zorgen en ideeën, gebieden die we willen beschermen, 

voorkeurslocaties en voorwaarden.’ Dit wordt samen met o.a. technische analyses vastgelegd in het 

‘Afwegingskader’. De raad besluit over dit Afwegingskader en de bijdrage aan de RES. 

 

Digitale bijeenkomst op 7 oktober vanwege coronamaatregelen. 

Op basis van inbreng sinds maart is er eerst een concept-Afwegingskader opgesteld. We gaan hierover graag opnieuw 

met u in gesprek tijdens verschillende avonden. Op 16, 23 en 28 september zijn er al avonden geweest. Kon u hier 

niet bij zijn, dan kunt u nog meepraten op 7 oktober. Lont: ‘We gaan in gesprek over plekken, voorwaarden en 

hoeveelheid. Er is al veel feedback gegeven op het concept-Afwegingskader: wat niet én wat dan wel. Dank voor de 

grote opkomst en betrokkenheid. Er is veel belangstelling. Daarom kunt u ook nog meepraten op deze extra avond.’ 

 

Vanwege de coronamaatregelen vindt de avond digitaal plaats. Er zijn te veel aanmeldingen om het fysiek door te 

laten gaan. De inhoud van het programma blijft hetzelfde. Als u zich al heeft aangemeld, ontvangt u hierover een 

mail. Voorafgaand aan het digitale programma krijgt u een link om de sessie te kunnen volgen en mee te kunnen 

praten. 

 

U kunt zich aanmelden voor de online avond op 7 oktober via deze link.  

 

Meer informatie over het proces en het programma staat op www.oudewater.nl/duurzame-energie. De stukken die 

worden toegelicht tijdens de avonden, zijn hier ook te vinden. Kunt u niet aanwezig zijn? Wilt u wel reageren? Stuur 

een mail met reactie uiterlijk 4 oktober 2020 naar energietransitie@oudewater.nl. 

 

Vervolg 

Bas Lont: ‘Het concept-Afwegingskader ligt nog niet vast. Uw input wordt verwerkt in een nieuwe versie. Uiteindelijk 

is de gemeenteraad aan zet. Zij nemen een besluit over het definitieve Afwegingskader en de bijdrage aan de RES. 

Inwoners kunnen hun zienswijze nog voorleggen aan de raad. Zo bepalen we samen de bijdrage van Oudewater aan 

duurzame energie.’ 

 

Meer informatie en contact 

Meer informatie over het Afwegingskader en het opwekken van duurzame energie in Oudewater leest u op 

oudewater.nl/duurzame-energie. Heeft u vagen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar 

energietransitie@oudewater.nl. Wilt u zich afmelden of inschrijven voor deze nieuwsbrief? Ook dat kan met een mail 

aan energietransitie@oudewater.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Energie  

Gemeente Oudewater 


