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Aan het college van Burgemeester en WethoudersPostbus 16
3930 EA Woudenberg
Woudenberg, 17-10-2022
betreft: Zienswijze ontwerp afwegingskader zon en wind
Geacht college,
De Vereniging Coöperatie ZonopWoudenberg U.A. , uw lokale energiecoöperatie, biedt
hierbij haar zienswijze aan op het Ontwerp Afwegingskader Zon en Wind .
ZonopWoudenberg vertegenwoordigt op dit moment 125 Woudenbergse leden die
geïnteresseerd zijn in de energietransitie en bereid zijn hun eigen steentje bij te
dragen. Dit kan zijn middels zonnepanelen op eigen dak en/of participatie bij grotere
daken, zonneparken en/of windturbines in ons eigen dorp . Onze leden nemen hun
verantwoordelijkheid .
Zon op Woudenberg heeft via haar ( bestuurs)leden meegedaan aan het
klankbordproces. Wij stellen het op prijs in de gelegenheid gesteld te zijn op deze
manier onze ambities uit te dragen . Nu we het uiteindelijke afwegingskader zien valt
wel op dat dit kader vooral geschreven is door experts en dat de invloed van de
burgerparticipatie beperkt is. Dit is niet noodzakelijkerwijs een slechte zaak, omdat
naar onze mening de visie van experts zwaar moet wegen .
Het afwegingskader geeft een uitgebreid beeld van de toepasselijke wet- en
regelgeving, beleidslijnen en een groot aantal principes die grenzen stellen aan de
toepassing van zon en wind . ZonopWoudenberg zou hier graag een meer proactieve
houding van de gemeente zien . De energietransitie is een urgente zaak en, naar onze
mening, zullen regels en principes in sommige gevallen creatief moeten worden
toegepast om de gewenste doelstelling van de energietransitie te behalen . Zoals nu
verwoord ontkomen we niet aan de indruk dat regels en principes min of meer als
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excuus worden genoemd om maar even niets te doen . Of is dit om de burgers van
Woudenberg niet voor het hoofd te stoten ? Er is actie nodig : in de wereld , in
Nederland en in Woudenberg!
Meer concreet voor zonneparken bevat het afwegingskader een lange lijst van zaken
die beschermd moeten worden, die versterkt moeten worden, die in stand gehouden
moeten worden . Waarschijnlijk allemaal terecht maar waar is ruimte gecreëerd voor
de opwek van duurzame energie? Onze zorg is dat het niet allemaal tegelijkertijd kan:
wat is belangrijker "zichtlijnen door het landschap " of "vermindering van de
afhankelijkheid van fossiele brandstof (Poetin)"?

Een ander punt van zorg is de zonneladder. ZonopWoudenberg is het principieel eens
met de uitgangspunten van de zonneladder. Het probleem zit vooral in de toepassing:
wanneer ga je een stap rder op de ladder? We zien hier dat de zonneladder als
middel voor vertraging kan worden ingezet : nee, beste initiatiefnemer, je kunt niet
naar stap 3, 4 of 5 , want de mogelijkheden van stap 1 en 2 zijn nog niet (volledig)
benut. We zouden graag meer duidelijkheid krijgen over de wijze van toepassing.
Meer concreet voor windturbines gaat het afwegingskader volledig in de vertraging.
Onzekerheid in regelgeving wordt aangegrepen om plannen voor wind helemaal niet
in behandeling te nemen . Er zijn in Woudenberg vier locaties waar windenergie
mogelijk een toekomst heeft . Wat let ons om dit verder te onderzoeken?
Windprojecten duren sowieso lang en de netcongestie blijft niet eeuwig een
probleem . We stellen voor volle kracht door te gaan met de voorbereiding. Tegen de
tijd dat gerealiseerd kan worden weten dan ook of en waar dat eventueel kan .
ZonopWoudenberg is zeer positief over de participatie van de burgers, lokale
bedrijven en andere belanghebbenden . Een van de uitgangspunten van het
afwegingskader komt overeen met de uitgangspunten van de coöperatie : minimaal
50% lokaal eigendom . Deze voorwaarde dient naar onze mening concreter te worden
uitgewerkt in het afwegingskader . De zin "Gebrek aan lokale
investeringsbelangstelling dient onderbouwd te worden " zien wij als zwaktebod , welke
door middel van voornoemde concrete uitwerking overbodig moet worden.
Terecht stelt het afwegingskader dat het participatieproces start zodra een
initiatiefnemer naar voren stapt . ZonopWoudenberg is volop bezig om potentiële
projecten te identificeren . Wij hebben de steun van de gemeente hard nodig: vanaf de
eerste ideeën tot aan eventuele aanbestedingsvoorwaarden met betrekking tot lokaal
eigendom .

ZonopWoudenberg stelt voor aandacht te geven aan de interactie tussen de
energiecrisis en de stikstofcrisis . Op grond van de recente ontwikkelingen in de
stikstofcrisis (Remkes , 5 oktober 2022) is het te verwachten dat de landbouw in een
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transitie komt. Los van wat dit betekent voor de boeren biedt het mogelijkheden voor
alternatief ruimtegebruik en daarmee ook kansen voor de energietransitie . Wij zijn
van mening dat deze belangrijke ontwikkeling geadresseerd moet worden .
Tot slot danken wij u voor de gelegenheid om onze zienswijze op het ontwerp
afwegingskader zon en wind in te dienen . Wij hopen en verwachten dat het
bijgestelde afwegingskader op cruciale punten meer ruimte gaat bieden voor zon en
wind . Dit kan door accenten in de prioriteiten te verleggen . ZonopWoudenberg blijft
altijd bereid om hierover van gedachte te wisselen . In de tussentijd gaan wij volle
kracht door met het onderzoeken van zon- en windprojecten.
Met vriendelijke groeten ,
Vereniging Coöperatie ZonopWoudenberg U.A.

ced
Chris van Lith
voorzitter
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