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Woudenberg naar RAAD Ja OR Nee 

Communicatie Ja/ Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE Ja 

Anders:

Onderwerp Afwegingskader zon en wind 

Advies Instemmen met de beantwoording en verwerking inspraakreactie 
Instemmen met de ambtelijk aanvulling 
Gemeenteraad middels bijgaand raadsvoorstel voorstellen om het 
gewijzigde afwegingskader vast te stellen.
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Inleiding 
Voor de inhoud en motivering verwijzen wij naar het bijgevoegde raadsvoorstel met bijlagen.

Wij stellen voor de concept nota op onderdelen aan te passen naar aanleiding van de 
ontvangen inspraakreactie, het gaat daarbij om:

Vervangen minstens 50 door minimaal 51 lokaal eigendom.
Toevoegen van een nadere duiding van lokale participatie en lokaal eigendom, zodat 
voor initiatiefnemers duidelijker is waar men aan moet voldoen en wij als gemeente het 
ook beter kunnen toetsen.

Naast de aanpassing vanuit de inspraak hebben wij ook zelf nog een aantal onduidelijkheden 
geconstateerd en stellen wij voor die aan te passen. Het gaat hierbij om het opnemen van 
een maximum aan te behandelen plannen voor hectaren zon op land. Hoewel het beleid via de 
ladder heel duidelijk en terughoudend is ten aanzien van zon op land, is wel gewenst om een 
maximum op te nemen, zodat wij de effecten en ontwikkelingen van zon op land (als aan de 
orde) beter kunnen volgen en ingrijpen als blijkt dat de regeling (onbedoeld) kan leiden tot zon 
op land daar waar het nu niet bedoeld is. Tevens zijn de recente ontwikkelingen rond 
zoekgebied A12 verwerkt.

Samenvatting 
Wij stellen voor om gelezen de inspraak reactie de concept nota op onderdelen aan te vullen 
en de gemeenteraad voor te stellen de gewijzigde nota Afwegingkader zon en wind vast te 
stellen.

Daartoe wordt de gewijzigde nota aangeboden aan de raad.
Ten behoeve van de raad wordt in de bijlagen een versie aangeboden waarin alle wijzigingen 
zichtbaar zijn.

Alle indieners van een reactie ontvangen na uw besluit een reactie en een uitnodiging voor de 
raadscommissie.
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