
▪ We beginnen om 19.30 uur.

▪ Neemt u bij voorkeur deel via een PC of laptop.

▪ Wilt u tijdens het plenaire deel uw microfoon dempen?

▪ Heeft u tussentijds een vraag? Deel deze in de chat!

▪ Problemen met de techniek? Zet een bericht in de chat of bel 06 - 83 83 71 24.
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Welkom door de 
wethouder

Pieter de Kruif
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Welkom door wethouder 19.30

Terugblik 19.40

• Proces en kaders 

• Doel van de samenwerksessie

• Informatie in vogelvlucht 

Uitleg Mural 19.55

Pauze                                                                                                                       20.00

Break-out rooms 20.05

• Aanwijzen 

Doorkijk naar het vervolg 21.15

• Wat gaan we met de resultaten doen

• Tijdlijn
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Programma
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Zon en wind in 
Woudenberg

Het traject



Wat gaan we doen in dit traject?

• Wat gaan we doen? En waarom nu?

• Informeren

• Gesprek over zon- en windenergie voeren

• Samen uitzoeken welke opties er zijn voor zon
en wind op land in de toekomst

• Samen aan de slag in samenwerksessies

• Wensen en ideeën verzamelen via het digitale
platform

• Afwegingskader: afwegingen zon en wind 
helder in beeld



Hoe gaan we dat doen?

• Wat zijn de kaders van het gesprek?
• Kansen voor grootschalige opwek zon én 

wind

• Hele grondgebied van de gemeente 
Woudenberg nemen we mee in onderzoek

• We kijken naar lange termijn 
mogelijkheden, ook als op korte termijn 
geen netcapaciteit beschikbaar is

• We willen naar mogelijkheden en risico’s 
kijken

• Input wordt anoniem verwerkt



We hebben het deze samenwerksessie wel 
over:

• Grootschalige opwek middels windturbines 
en zonneparken

• Grootschalige opwek van zon en wind op 
land

We hebben het deze samenwerksessie niet over:

• Energiebesparing

• Zon op (grote) daken

• Thema’s als waterstof, warmtetransitie en 
mobiliteit
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Wat is de focus van vanavond?



Terugblik & doel vanavond

Terugblik

• Twee klankbordgroepen

• 26 oktober: 1e samenwerksessie

• Digitaal platform: kaarten en enquête 

(www.zonenwindwoudenberg.nl) 

Doel vanavond:

• Focus op zon én wind

• Waar is zon en wind kansrijk? En waar niet? 

• Voorwaarden op tafel
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http://www.zonenwindwoudenberg.nl/


• 2050: 95% CO2-reductie

• 2030: 49% CO2-reductie

• Opgave 35 TWh op land en 49 TWh op 
zee

• Speelveld RES: 35 TWh in 2030

• 30 RES regio’s

• Woudenberg committeert zich aan 
ambities Klimaatakkoord (uitgangspunt 
RES)
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Klimaatakkoord



Wat staat er in de RES 1.0?

• Regionale ambitie van 0,50 TWh aan wind- en zonne-energie 
in 2030

• 4 tredes

• Zon op dak, zon op land en windturbines

• Overstap naar duurzame warmtebronnen 

Woudenberg

• Onderzoeksfase:

• A12 (zon en wind)

• Verkenningsfase:

• Windmolens (Woudenberg) ten zuiden van Scherpenzeel

• Windmolen ten zuidoosten van Woudenberg

• Aan de slag met de lokale vertaling en verder onderzoeken 
mogelijke locaties (RES 2.0)12

De Regionale Energiestrategie (RES)
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• Geen TS/MS station in Woudenberg

• Grote afstand tot aansluiting

• Stedin betrokken bij de RES 

• Oktober ‘21: geen ruimte voor nieuwe 
aanvragen (TenneT)

• Op zoek naar nieuwe oplossingen (opslag, 
energiesysteem, conversie)
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Netcapaciteit



• Combinatie wind en zon

• Slimme energie oplossingen (systeemefficiëntie)

• Biodiversiteit

• Recreatie

• Combinatie met natte grond en 
natuurontwikkeling

• Landgoederen
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Uitgangspunt: koppelkansen benutten 
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Deze indeling gebruiken we bij samenwerksessie 2



• In break-out rooms

• Mural

• Kansen voor wind bespreken

• Kansen voor zon bespreken

• Inzoomen op deelgebied

• Uitzoomen hele gemeente
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Samen aan de slag



Gebruik Mural

• De link naar Mural wordt in de chat van de break-

out room gedeeld. Klik daarop. 

• Klik op ‘Enter anonymously’

• Zoom in en uit (scrollen) en gebruik het handje om 

het bord te bewegen rechts onder 

• Dubbelklik op een post-it op het bord, OF ga naar 

het menu links op de pagina, klik op de post-it en 

kies een sticky note OF klik dubbel op het canvas. 
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Vragen?
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Pauze
5 minuten

Daarna gaan we door in break-
out rooms
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Zoekgebieden
aanwijzen

In break-out rooms



Tijdlijn zon en wind Woudenberg

• Half/eind januari 
Eerste conceptversie afwegingskader en  
uitkomsten platform en samenwerksessies

• 14 december
Online samenwerksessie 2

• Februari 
Informeren gemeenteraad middels presentatie afwegingskader en participatietraject 
(platform en samenwerksessies)

Tot en met 31 december 2021 blijft het platform toegankelijk 



Dank voor uw deelname!
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Nog vragen? Mail naar secretariaat@woudenberg.nl

https://letsshapetomorrow.mett.nl/woudenberg/zon-
en-wind/default.aspx

mailto:secretariaat@woudenberg.nl
https://letsshapetomorrow.mett.nl/woudenberg/zon-en-wind/default.aspx




• Input platform visueel verwerken zodat dit voorgelegd kan worden aan 
gemeente en duidelijk wordt welke input we nog nodig hebben

• Mural maken

• Presentatie maken

• Moderatoren vragen

• Teamslink

Overige acties

• Handleiding/stappenplan platform
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Acties
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