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Op 15 juli heeft de gemeenteraad van Woerden ingestemd met een aangepast raadsvoorstel 

Afwegingskader grootschalige duurzame energie. In dit aangepaste voorstel wordt de mogelijkheid 

voor windturbines in de polder Barwoutswaarder bij de A12, grenzend aan onze gemeente, onderzocht 

en wordt in dit gebied gestart met een gebiedsproces voor grootschalig zon.  

 

Reactie college 

Wij zijn zeer ongelukkig met dit besluit omdat hierover nimmer afstemming met ons heeft 

plaatsgevonden. De gemeentegrens betrefteen administratieve grens  in een gebied dat een 

ruimtelijke eenheid is. Op basis van deze administratieve grens worden nu ruimtelijk uiteenlopende 

keuzes gemaakt welke niet op elkaar aansluiten. Gedurende het proces is deze locatie nooit voor wind 

in beeld geweest en wij hebben niet de mogelijkheid gehad hierop te reageren tijdens het proces. Tot 

slot kan dit besluit tot ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen leiden voor onze inwoners. Wij willen 

kort na het reces met het college van Woerden in gesprek over dit onderwerp. Het college van 

Woerden wordt hierover op korte termijn geïnformeerd, evenals de dorpsteams van Nieuwerbrug en 

Waarder. 

 

Voorgeschiedenis 

In de periode van 22 maart tot en met 18 april 2021 hebben inwoners en belanghebbenden kunnen 

reageren op het concept-Afwegingskader grootschalige duurzame energie van gemeente Woerden. In 

dit concept zou de locatie langs de A12 voor inzet van zon onderzocht worden en was er geen sprake 

van om windturbine locaties te onderzoeken of aan te wijzen in dit gebied grenzend aan onze 

gemeente.  

 

Dit sluit aan bij de inmiddels door u vastgestelde RES 1.0 van Midden-Holland. Dit heeft het college 

destijds in haar reactie op het concept-afwegingskader aan het college van Woerden opgenomen. De 

raad is hierover geïnformeerd in RIB 2021 nr. 33. Hier is door middel van amendementen bij de 

behandeling van het afwegingskader in de raad van Woerden echter verandering in gekomen. 

 

Vergelijking locaties windturbines Reijerscop en Barwoutswaarder 

In het amendement ‘Optimalisatie Afwegingskader’ heeft de raad naast Reijerscop ook de polder 

Barwoutswaarder aangewezen als mogelijke locatie voor wind. Hierbij is besloten om de twee polders 

nader te verkennen voor het plaatsen van twee of drie windturbines. De raad van Woerden besluit in 

het najaar van 2022 over de locatie.  

 

Starten gebiedsproces grootschalig zon in Barwoutswaarder 

In het amendement ‘Starten gebiedsproces grootschalig zon in Barwoutswaarder’ heeft de raad van 

Woerden besloten om in het gebied nabij de A12 in Barwoutswaarder nu al te starten met een 

gebiedsproces. Oorspronkelijk was dit gebied een mogelijke locatie voor de invulling van de opgave na 

2030. De impact van zonnevelden in dit gebied op de beleving van het landschap van Bodegraven-

Reeuwijk zal naar verwachting beperkt zijn. Dit zal echter blijken wanneer hierover meer bekend is. 
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Vervolg 

Zoals aangegeven wil het college kort na het reces in gesprek met het college van Woerden over dit 

onderwerp.  

 

Woerden heeft aangegeven de volgende stappen te ondernemen. Voor het vergelijkende onderzoek 

over de windlocatie nodigt Woerden na de zomer de dorpsteams en de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk uit om mee te denken hoe de inwoners bij dit onderzoek worden betrokken. Hier worden ook 

Nieuwerbrug en Waarder bij betrokken. Volgende week worden zij middels een brief hierover 

geïnformeerd en uitgenodigd door Woerden. Na het reces verwerkt de gemeente Woerden alle 

amendementen en starten de voorbereidingen voor nader onderzoek en gebiedsprocessen.  

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, 

 

De secretaris a.i., De burgemeester, 

  

 

 

mw. L. Keijzers  mr. C. van der Kamp 

 


