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Lugt, Arjen van der

Van: Greven, Hanny

Verzonden: donderdag 3 september 2020 17:52

Aan: Lugt, Arjen van der

CC: Beek, Krispijn

Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater #5

Categorieën: Ingekomen stuk

Beste Arjen, 

Hieronder ter informatie de zojuist verzonden Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater #5.  

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 <energietransitie@oudewater.nl>  

Verzonden: donderdag 3 september 2020 17:49 

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

Onderwerp: Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater #5 

 

 
 

Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater #5 

September 2020 
 

Voor alle geïnteresseerden in Oudewater, 
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Dit is de vijfde Nieuwsbrief Duurzame Energie Oudewater. In deze editie leest u over inloopavonden over het 

opwekken van duurzame energie in Oudewater met windmolens en zonnevelden op 16 en 23 september. Ook 

herinneren we u aan de online voorlichting over de Regionale Energiestrategie (RES) op 9 september.  

 

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 elektriciteit via windmolens en zonnevelden. Daarom zijn we sinds maart in gesprek met inwoners 

over wat we belangrijk vinden en welke zorgen en ideeën er zijn. Dit wordt samen met onder andere een ruimtelijke 

analyse vastgelegd in een ‘Afwegingskader’. Deze wordt voorgelegd aan de raad en geldt als basis voor de bijdrage 

van Oudewater aan de RES. Zo bepalen we samen hoe Oudewater bijdraagt aan het Klimaatakkoord en de RES.  

 

Op basis van alle input is er in de zomer een concept-Afwegingskader opgesteld. In september komen we hierover 

graag bij u terug. We starten met een voorlichting over de RES. Daarna zijn er verschillende avonden waarop u kunt 

reageren op het concept. 

 

Herinnering - Online voorlichting over de Regionale Energiestrategie 

Met het Afwegingskader bepaalt gemeente Oudewater haar bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES). Maar 

wat is de RES nou precies? Wat betekent het voor Oudewater en andere gemeenten? En hoe kunt u lokaal 

meepraten? Hierover houdt Oudewater samen met andere gemeenten een online voorlichtingssessie.  

 

Aanmelden kan via deze link. Dan ontvangt u voorafgaand de link naar de online sessie. 

 

Praat mee over het concept-Afwegingskader 

Inloopavonden over windmolens en zonnevelden 

In de zomer is er een concept Afwegingskader opgesteld. We gaan hierover graag met u in gesprek  

tijdens een laatste ronde avonden. Herkent u zich in de voorwaarden? Mist u zaken? Uw input wordt 

verwerkt waarna het Afwegingskader en alle input naar de gemeenteraad gaat.  

 

• 16 september, deze avond is vol. Er wordt gewerkt aan een tweede avond. Informatie volgt. 

• 23 september, online. Direct aanmelden kan hier.  

• Meer informatie: www.oudewater.nl/duurzame-energie 

 

De online avond en fysieke avond hebben een vergelijkbaar programma. U krijgt eerst een introductiefilm te zien, 

waarin wordt toegelicht hoe we tot het concept-Afwegingskader zijn gekomen. Daarna krijgt u een korte uitleg over 

de rest van de avond: 

Het concept-Afwegingkader bevat veel informatie. Tijdens de avond is we de informatie daarom verdeeld over 

verschillende tafels. De gemeente is in drie verschillende landschapstypes opgedeeld: langs infrastructuur, 

bebouwde omgeving en het open landschap. Op de eerste drie tafels wordt per landschapstype uitgelegd wat de 

specifieke voorgestelde voorwaarden zijn. Daarnaast zijn er tafels over algemene voorwaarden die gelden voor heel 

Oudewater, de wijze waarop financiële participatie mogelijk kan worden gemaakt, de voorgestelde prioritering van 

locaties en informatie over de RES.   

 

Omdat het gezien de tijd en vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is om alle tafels langs te lopen, kiest u op 

de fysieke avond zelf over welke onderwerpen u in gesprek wilt. Per tafel is er een gespreksleider aanwezig die het 

onderwerp toelicht. In verband met de coronamaatregelen kiest u tijdens de fysieke avonden voor een tijdslot. 

Tijdens de inloopvonden zal er te allen tijden gezorgd worden dat de RIVM-richtlijnen gewaarborgd worden.  

 

Meer informatie over tijden, de locatie en aanmelden, vindt u op www.oudewater.nl/duurzame-energie. 
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Meer informatie over duurzame energie in Oudewater 

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

www.oudewater.nl/duurzame-energie. Hier kunt u o.a. een verslag van de avonden in maart teruglezen. Ook kunt u 

een webinar over het opwekken van energie terugkijken waar kennis en ervaring over windmolens en zonnevelden 

wordt gedeeld. 

 

Contact 

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 e-mail aan 

energietransitie@oudewater.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Energie  

Gemeente Oudewater 


