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Raadsleden van de Gemeente Woerden 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 
 
Harmelen, 16 april 2021 
 
Onderwerp: Windmolens bij Harmelen- NEEN; stop met die onzinnige 
investering om de klimaatdoelstellingen te halen. 
              
Geachte Raadsleden, geachte heer Beek, 
 
Bij de lancering van dit plan (begin 2020) voor ‘Grootschalige duurzame 
energieopwekking’ heeft Stichting De Groene Buffer (hierna: DGB) direct al 
gewezen op hoe onzinnig dit plan is. https://degroenebuffer.nl/assets/20200218-
DGB-Actie---Grootschalige-duurzame-energieopwek-en-CO2-reductie.pdf. De 
gemeente heeft echter doorgewerkt vanuit haar tunnelvisie.  
 
Dat Woerden wil bijdragen aan de CO2-reductie, vindt DGB een goede zaak. 
Maar alle burgers van Woerden lastigvallen met zonneparken en 
windmolenparken is niet nodig. Er is ruim genoeg CO2-reductie te realiseren 
wanneer het bedrijfsleven geholpen (en zo nodig gedwongen) wordt om minder 
vervuilend te produceren. De industrie is goed voor 40% (huishoudens 14%) van 
het totale energieverbruik van Nederland en samen met de elektriciteitsopwekking 
voor ruim 50% van de uitstoot van broeikassen (bron 
CBS). https://milieudefensie.nl/klimaatzaakshell/100-bedrijven-
verantwoordelijk-voor-71-van-de-uitstoot 
  
Woerden - de hoofdstad van het Groene Hart - moet zich niet laten meeslepen 
door dit soort van niet goed doordachte oplossingsrichtingen voor de 
voortschrijdende klimaatverandering. En daarmee de huidige en toekomstige 
generaties opschepen met een leefomgeving, waar de groene kwaliteit en 
biodiversiteit ernstig in zullen vervallen. 
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In een Dorpsplatform overleg van 14 april 2021 gaf wethouder De Weger aan, dat 
‘Den Haag’ (de Rijksoverheid) aan gemeentes oplegt om zonneparken en 
windmolenparken aan te leggen. Om dat ‘bevel’ uit te voeren heeft ‘Den Haag’ in 
Nederland 30 Energie Regio’s geformeerd. Woerden doet mee aan de U16. De 
staatsrechtelijke rol en positie van die Regio-organisaties wordt overigens door 
meerdere deskundigen als ondeugdelijk beoordeeld. 
 
In genoemd Dorpsoverleg van 14 april 2021 bleef de vraag aan wethouder De 
Weger onbeantwoord: ‘Kan Woerden NEEN zeggen?’ Overigens staat Woerden 
met haar NEEN dan niet alleen; Bunnik ‘past’ (nu) ook. 
 
Wij hebben geen bewijs kunnen vinden, dat ‘Den Haag’ zo kan ingrijpen in en om 
Woerden. ‘Den Haag’ vraagt Woerden grote delen van haar (schaarse) mooie 
groene leefomgeving op te offeren en laat zelf na om het grote bedrijfsleven 
dwingend aan te spreken om energie te gaan besparen c.q. de uitstoot van 
broeikassen terug te dringen. Het grote bedrijfsleven daarbij helpen (met 
subsidies), lijkt Stichting DGB overigens zeker het overwegen waard. 
 
Als het waar is wat wethouder De Weger per saldo zei – ‘het wordt ons dwingend 
opgelegd’ – dan is het vriendelijk gezegd niet netjes om Woerdenaren de indruk te 
geven, dat ze participeren in deze besluitvorming. Wat ons betreft en velen met 
ons is die besluitvorming zeker niet alleen: ‘Waar wilt u de windmolens (240 m 
hoog op een afstand van 500 m van woningen) hebben?’ Maar zeer zeker ook: 
‘Moet Woerden hier volgzaam aan meewerken?’  
 
Dus Neen tegen ‘Grootschalige duurzame energieopwekking’ - met 
zonneparken en windmolenparken enz.- op Woerdens grondgebied. Wij vragen 
‘Den Haag’ om eerst en vooral het bedrijfsleven aan te zetten tot 
energiebesparingen en daarmee de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. En niet de burgers van Nederland en hun leefomgeving 
onevenredig en onomkeerbaar aan te spreken om de klimaatdoelstellingen van de 
Wereld en van Nederland te realiseren. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
namens De Groene Buffer 
  
Bert van Rossum, voorzitter. 
 
 


