
Voorzet aanpak Lokale Participatie grootschalige zon en wind Woudenberg 

Het proces van de RES 1.0 van de regio Amersfoort gaat ervan uit dat de participatie over 
lokale kansrijke locaties op gemeenteniveau plaatsvindt. Dit om te voorkomen dat het 
RES-proces lopende en startende lokale processen kan verstoren. Een van de 
doelstellingen van het participatieproces is het ophalen van kansrijke locaties. 

Woudenberg kiest voor gefaseerde lokale participatie
Woudenberg kiest voor een gefaseerde opbouw van de lokale participatie. De aanleiding 
is dat binnen Woudenberg weinig locaties aan te wijzen zijn die op dit moment een 
positieve businesscase bieden. Dat komt door de grote afstand tot de verdeelstations van 
Stedin, de meters kabel van een opweklocatie naar verdeelstation moeten namelijk aangelegd en 
betaald worden door de opweklocatie. 

Verder is nog onduidelijk welke locaties ook op andere gronden kansrijk zijn voor 
grootschalige opwek met zon en wind. Hiervoor moeten we onderzoeken hoe kansen 
kunnen creëren voor zon en wind. 

Woudenberg wil niet op een vergelijkbare wijze als de regiogemeenten een 
participatieproces opzetten. Een proces om met de inwoners te zoeken naar kansrijke 
gebieden, terwijl gelijktijdig duidelijk is dat de beschikbare netcapaciteit en de kosten 
voor een aansluiting een beperking is, heeft het risico dat dit weerstand oproept van 
mensen die nu al (kleinschalige) opwekplannen hebben, maar daar financieel niet 
uitkomen. Dus weerstand in plaats van draagvlak bij de mensen die in beginsel positief 
zijn. 
Ook participatie en overleg over het zoekgebied A12 is moeilijk zolang niet duidelijk is of 
daar financieel/juridisch/technisch sprake kan zijn van een reële locatie. Dit komt ook 
door de afhankelijkheid van de besluitvorming in de omliggende RES-gebieden.

Draagvlak en bewustwording
Toch is het van belang om ook in Woudenberg het gesprek aan te gaan over de 
duurzame opwek van energie. De gesprekken over grootschalige opwek, helpen namelijk 
in het creëren van draagvlak en bewustwording voor de kleinschalige opwek. Op het 
moment dat grootschalige opwek financieel rendabel kan worden, is ook van belang om 
zicht te hebben op het maatschappelijk draagvlak.

Deze padstelling (opstarten participatieproces over opwek van energie versus weerstand 
in participatieproces bij mensen met (kleinschalige) opwekplannen) is in eerste instantie 
besproken met lokale experts. Een breed gesprek met stakeholders en inwoners heeft 
pas zin heeft als de kaders van het gesprek duidelijk zijn.

Waar staan we nu?
In de aanloop naar de besluitvorming op de concept RES in 2020 zijn bewoners en 
ondernemers geïnformeerd. Naast informatievoorziening via de sociale media was de 
enquête in de zomer 2020 daarin belangrijk. 

Duurzaamheidsbeleid en bedrijven
Het lokale duurzaamheidsbeleid was lange tijd gericht op bewoners. Dat wordt voortgezet 
maar daaraan is de focus op bedrijven inmiddels toegevoegd. Op 8 december 2020 was 
er een alternatieve informatiebijeenkomst voor bedrijven in de vorm van een film. Op dit 
moment zijn wij in overleg met de Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg over een 
vervolg. 
In dat proces zal vanuit het thema “opwek” de focus liggen op zon op dak. De 
belangrijkste doelstelling is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden 
die bestaande en nieuwe daken bieden. Binnen de bebouwde kom van Woudenberg gaat 
het dan vooral om de daken op het bedrijventerrein.



Ook agrarische daken bieden in potentie veel kansen voor opwek, voor de eigen 
bedrijven en voor anderen. Maar in het agrarisch gebied is de beschikbaarheid en 
geschiktheid van het elektra net een speciaal aandachtspunt. 

De eerste verkenning van parkeerterreinen om te overdekken met zonnepanelen geeft 
binnen Woudenberg geen grote kansrijke mogelijkheden aan. Maar blijft nog wel een 
aandachtpunt/optie.
De energieatlas geeft een eerste beeld van de opwek met zon en wind die in Woudenberg 
nodig is om in 2050 te voorzien in de eigen behoefte.

Uitgangspunten voor een Participatie proces
De nota Duurzaamheid geeft de ambities van de gemeente weer; praktisch en doelmatig 
voldoen aan de verplichtingen van het klimaatakkoord. 

Uit het gesprek met de expertgroep is inmiddels duidelijk geworden dat een brede 
participatie binnen Woudenberg over kansen, mogelijkheden en kaders wel mogelijk en 
gewenst is. Vanuit het uitgangspunt dat in de toekomst de nu financieel minder 
rendabele locaties ook in beeld zullen komen van de markt.

Belangrijk is om de kaders voor de participatie, de verwachtingen en het daarbij 
passende proces vanuit de gemeente vooraf goed te bepalen. Dus duidelijk aangeven:

 Wat (op dit moment nog) lastig en onduidelijk is.
 Welke ambities (dus hoeveel zon en wind) het uitgangspunt is.
 Welke afwegingsrichting heeft de gemeente (wel/niet natuur/landbouw grond?).
 Welke mate van (financiële) participatie.
 Welke ondersteuning en natuurlijk
 Welk doel wordt gediend.

Voorstel
Op dit moment loopt/start een participatietraject in Scherpenzeel en in Leusden en ook in 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn/worden diverse stappen gezet. Doordat de druk 
van de markt op Woudenberg nog beperkt is, is het mogelijk om als Woudenberg een 
vergelijkbaar proces iets later op te starten. En dus te leren van de goede en minder 
goede ervaringen van de omliggende gemeenten. 
Tevens biedt dat dan voldoende tijd om het proces in Woudenberg goed voor te bereiden.

In dat proces is het dan belangrijk om aandacht te besteden aan kansrijke locaties voor 
grootschalige opwek en mogelijkheden voor kleinschalige opwek. Maar ook om een basis 
te leggen voor een afwegingskader en beleid.

Communicatie over de Participatie
Uitgaande van een participatie traject dat in september (of later) start, terwijl 
ondertussen het proces rond de vaststelling van het RES bod 1.0 en het 
duurzaamheidsbeleid loopt, stellen wij voor: 
- Vanaf heden communiceren over waar we nu staan en wat de vervolgstappen in 

september zijn. Wat is het doel van de participatie in september: 
1) samen op zoek naar kansrijke gebieden 
2) wat zijn de kaders vanuit de bewoners. 
Hierbij duidelijk stellen wat de opgave is voor Woudenberg en wat de eisen zijn 
vanuit het Rijk. 

- Website Woudenberg: Nieuws over RES in Woudenberg actueel houden
- Lokale kranten: stand van zaken in Woudenberg en hoe ziet participatie in 

september eruit. Afhankelijk van ontwikkelingen meerdere artikelen plaatsen in 
lokale kranten

- Vanaf september: in gesprek met inwoners en bedrijven d.m.v. online of fysieke 
bijeenkomsten. Afhankelijk van de ontwikkelingen meerdere bijeenkomsten waar 
je meer de inhoud in kunt. 


