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Beantwoording schrifrelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door statenleden R. Dercksen
en W. Ubaghs van de Partij voor de
Vrijheid betreffende windmolens
Woerden

geen

Toelichtinq
ln de media verscheen het bericht dat de gemeente Woerden ondezoek laat doen naar het plaatsen van
windmolens.

De ervaringen bij de windmolens in Houten, naast de miljarden die het aan subsidie kost zonder enig voordeel
voor milieu, zijn desastreus: woningwaardedaling, slapeloze nachten, verziekt landschap, aangetaste natuur,
geluidsoverlast, laagfrequent geluid, dode vogels en vleermuizen etc.

Wel gaat de gemeente Woerden naar de Raad van State vanwege de beoogde geluidswal mede omdat men
"de aantasting van het open landschap vreest in het Groene Hart'. Precies om die reden is in 2008 een eerder
plan voor windmolens afgeschoten.

De PW fractie heeft de navolgende vragen

1. Op een schaal van 1 tot 10 (1= helemaal niet, 10 = heel erg), hoe hypocriet acht u het
gemeentebestuur van Woerden?

Antwoord:
De gemeente Woerden gaat onderzoeken op welke wijze zij kan bereiken in 2030 klimaatneutraal te zijn.
Wtndenergie is daarbij een van de te onderzoeken aspecten. Hier vallen mogelijkerwijs kleine turbines op het
erf onder, een enkele grote turbine op bedrijventerrein of andere toepassingen. Wj wachten de uitkomsten van
deze zoektocht af, zullen waar gewenst meedenken en zullen zonodig reageren vanuit ons beleidskader. Op dit
moment vinden wij een bestuurlijke reactie van onze kant op de mogelijke inhoud van een gemeentelijk besluit
prematuur. En het verwoorden van een provinciale waardering van een mede-overheid anders dan op inhoud
achten w| niet aan de orde.
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2. ln 2008 is het onzalige plan om windmolens in Woerden te plaatsen van tafel geveegd, nota bene door
minister Cramer, vanwege de verrommeling van het landschap in het Groene Hart. Acht u het samen met haar
en de PW ook onacceptabel dat er in Woerden en in het Groene Hart windmolens worden geplaatst?
Zo nee, waarom niet?

Anlwoord:
Het toenmalige (2008) particulier initiatief omvatte een naar aantal turbines, locatie en vermogen concreet
uitgewerkt plan. Niet de minister, maar de gemeenteraad heeft toentertijd afgezien van het ontwikkelen van het
bestemmingsplan. ln 2013 hebben uw Staten een nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening
vasfgesfe/d. Het provinciaal ruimtelijk beleid ten aanien van windturbines is hierin opgenomen.
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