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Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

- Er wordt gesproken over de windmolens langs de A12. Maar daar lijken geen 
plekken zonder beperkingen te zijn? Klopt dat? Zo ja, hoe kunnen hier 
windmolens gerealiseerd worden?

Windmolen A12 is een zoekgebied in de RES Amersfoort, waarbij al verwoord is dat 
deze alleen te realiseren is als uitgegaan wordt van samenhang met omliggende RES 
regio’s (dus meer dan grondgebied Woudenberg). Voor dat zoekgebied loopt de 
verkenning nog. De beperkingenkaart laat inderdaad zien dat op grondgebied 
Woudenberg valt langs de A12 geen gebied ligt zonder beperkingen. 

- Waarom wordt er in de context van de gemeente Woudenberg (oplegger) 
gesproken over een zoekgebied langs de A12, terwijl dat nog niet vastgesteld?

Het zoekgebied is opgenomen en daarmee vastgesteld in de RES 1.0 Regio 
Amersfoort, daar wordt naar verwezen. De verkenning van de kansen in dat 
zoekgebied loopt nog. 

- Kunt u toelichten wat in de gemeente Woudenberg op basis het kaartje met 
beperkingen de realistische mogelijkheden zijn voor locaties om een windmolen
te plaatsen (los van de netcongestie en noodzaak van aan te leggen 
netverbindingen)?

De licht gele gebieden zijn de gebieden waar op voorhand geen beperkingen zijn voor 
windmolens. In hoeverre deze (los van netcongestie) realistisch zijn zal uit nader 
onderzoek moeten blijken. Bij het nader onderzoek zal rekening gehouden moeten 
worden met de dan (hopelijk op basis van lopende onderzoeken aangepaste) 
geldende wet- en regelgeving. Maar zal ook bezien worden of sprake zal kunnen zijn 
een sluitende exploitatie. Bij dat laatste zijn de lengte (kosten)van de kabels tot 
midden spanning stations (dan wel afnemers) en het aantal dat geplaats kan worden 
belangrijke variabelen. De vlekjes in Woudenberg zijn dan relatief klein en liggen op 
afstand van gebruikers.  
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