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Onderwerp:  
Aanpak en planning afwegingskader hernieuwbare energieopwek. 

 

Kennisnemen van: 
Het proces om te komen tot een afwegingskader hernieuwbare energieopwek.  

 

Inleiding: 
 

Op 2 oktober 2019 heeft de raad van Oudewater ingestemd met het ‘Uitvoeringsplan Energietransitie 
Oudewater 2020-2023’. Dit uitvoeringsplan dient als basis voor de inspanningen die in de komende jaren 
zullen worden verricht om Oudewater een duurzame toekomst te geven en om aan de duurzame ambitie 
van Oudewater te voldoen.  
 
Een van de onderdelen in het ‘Uitvoeringsplan Energietransitie’ is het opstellen van een afwegingskader 
grootschalige opwek (zie 2b. Grootschalige Energie Opwekking, ad j. in het Uitvoeringsplan):  

 

In de eerste helft van 2020 wordt de aanpak en planning van het afwegingskader grootschalige 
opwek voorgelegd aan de raad met daarin beschreven wanneer de raad en samenleving 
geïnformeerd wordt en besluiten neemt.  

 
 
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over: 
 
1. De aanpak met het participatie- en communicatieproces voor de totstandkoming van het 

Afwegingskader hernieuwbare energieopwek in de gemeente Oudewater. 
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2. De planning van het participatie- en communicatieproces voor het Afwegingskader hernieuwbare 
energieopwek met de samenleving van Oudewater. 

 
 

Kernboodschap: 

 

1. De aanpak om te komen tot het afwegingskader in Oudewater 
 
Waarom een afwegingskader grootschalige hernieuwbare energieopwek in Oudewater? 

Grootschalige hernieuwbare energieopwek, zoals zonneweiden en windmolens, kan een groot (ruimtelijk) 
effect hebben op de leefomgeving. Daarom is het belangrijk om in afstemming met de inwoners van 
Oudewater uitgangspunten vast te stellen voor de inpassing ervan. Onder welke technische en ruimtelijke 
voorwaarden zijn welke vormen van hernieuwbare energieopwek voor inwoners van Oudewater 
maatschappelijk aanvaardbaar? Hoe vindt participatie plaats? Hoe gaan we om met lokaal 
eigenaarschap/lokale zeggenschap? 
  
Om dit te achterhalen gaat eind februari een participatietraject van start. Doel van dit participatietraject is 
om zo veel mogelijk inwoners en belanghebbenden gelegenheid te bieden hun mening en hun belang 
kenbaar te maken. Het participatieproces dient ter ondersteuning van de besluitvorming in de raad.  
  
Procesbegeleiding door EMMA Communicatie 

Voor de uitvoering van het project is communicatiebureau EMMA benaderd. Dit bureau begeleidt 
momenteel ook het proces van een afwegingskader voor Woerden. De ervaring die in Woerden is 
opgedaan wordt meegenomen in het proces voor Oudewater. Daarmee kan het traject efficiënt en tegen 
beperkte kosten worden uitgevoerd. 
   
Uitwerking resultaten participatie- en communicatie in ‘energie-scenario’s’ 
Het proces begint met een stakeholderanalyse, zes interviews met stakeholders en een werksessie met de 
ambtelijke projectgroep. De resultaten worden samen met de uitkomst van technisch onderzoek verwerkt in 
drie scenario’s; beschrijvingen/beelden die op verschillende wijze invulling geven aan duurzame 
energieopwek in de gemeente Oudewater. De scenario’s zijn bedoeld om met bewoners het gesprek aan te 
gaan over de voorwaarden waaronder bewoners vinden dat opwek van grootschalige hernieuwbare energie 
(met name zonnevelden, zonnedaken en windturbines) in Oudewater plaats kan vinden. 
Op basis van het gesprek over scenario’s komt een beeld naar voren over voor- en afkeuren uit de 
samenleving en wensen rondom het thema energieopwek. Dat leidt tot een concept-afwegingskader dat 
aan de raad wordt voorgelegd. De resultaten worden ook gedeeld met de buurgemeenten en het 
samenwerkingsverband Lopikerwaard. 
 
 
2. Planning participatie- en communicatieproces 

 
Planning/data 

De planning van het participatieproces en de bijbehorende communicatie ziet er als volgt uit: 
- In januari/februari 2020 wordt een stakeholderanalyse opgesteld en worden zes stakeholders 

geïnterviewd. Ook wordt in deze periode informatie opgehaald bij de ambtelijke organisatie. Op basis 
van deze informatie en aangevuld met de resultaten van het onderzoek naar de technische 
mogelijkheden voor duurzame energieopwek in Oudewater, wordt een drietal scenario’s opgesteld.  

- Half februari 2020 nodigt de gemeente inwoners uit voor inloopavonden op 2 en 3 maart 2020. Hier 
worden de drie scenario’s voorgelegd, zodat mensen hierop kunnen reageren. De gemeente maakt 
deze avonden bekend via de reguliere kanalen van de gemeente, waaronder de pers. 

- April 2020. De resultaten van deze inloopavonden worden gedeeld met de raad. De resultaten worden 
verwerkt in het concept-afwegingskader. 

 
 
  



 

 

Financiën 

De kosten van het participatie- en communicatieproces zijn opgenomen in de begroting 2020 als onderdeel 
van de begrotingspost energietransitie. 

 

Vervolg: 
Het concept-afwegingskader wordt naar verwachting in mei door het college vastgesteld en ter informatie 
naar de raad gestuurd. Vervolgens zal het concept-afwegingskader worden gepubliceerd, zodat 
belanghebbenden voor de zomer hun zienswijze kunnen indienen. Na verwerking van de zienswijzen wordt 
een definitief afwegingskader opgesteld dat zo snel mogelijk na de zomer ter besluitvorming aan de raad 
wordt voorgelegd. 

 

Bijlagen: - 
 

 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 


