
Verslag informatieavond gemeente Lopik 8 april 

Op donderdag 8 april organiseerde de gemeente Lopik een informatieavond voor 
inwoners. Het onderwerp was het concept toets- en afwegingskader voor het 
grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit. Er waren ongeveer 184 
personen aanwezig. 

Doel informatieavond 

Deze informatieavond was bedoeld om het concept toets- en afwegingskader en 
de belangrijkste keuzes daarin toe te lichten, en uit te leggen hoe dit document 
tot stand is gekomen. Het toets- en afwegingskader geeft handvatten om 
initiatieven op het gebied van wind- en zonne-energie te beoordelen. Voldoet 
een initiatief aan de wensen en eisen van de gemeente? In welke gebieden staat 
de gemeente een energieproject wel of juist niet toe? Op basis van het toets- en 
afwegingskader kunnen vergunningen worden afgegeven of geweigerd.  

Tot en met eind juni, wanneer de raadsvergadering plaatsvindt, zal dit een 
concept blijven. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het definitieve toets- en 
afwegingskader vast. Het concept zal niet meer wijzigen. De input van deze 
informatieavond wordt wel gebruikt om mee te geven aan de raad. Op basis van 
het concept en deze input kunnen zij een afweging maken.  

Vervolg 

De huidige planning is voorlopig als volgt. Op 18 mei wordt het toets- en 
afwegingskader behandeld in het college, op 8 juni in de raadscommissie. 
Vervolgens wordt het concept toets- en afwegingskader op 22 juni voorgelegd 
aan de raad ter besluitvorming.  

Discussie 

Tijdens de avond was er ruimte voor vragen. Er werden technische en praktische 
vragen gesteld, over de hoogte van zonnevelden bijvoorbeeld, of over de 
capaciteit van het energienetwerk. Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, dan 
kunt u deze terugvinden in onze vraag-en-antwoordlijst (zie bijlage). Er ontstond 
ook discussie: over de aan- of afwezigheid van draagvlak voor windturbines, 
over de overlast van geluid met een lage frequentie, over alternatieven van 
wind- en zonne-energie en de mate van inspraak in het participatieproces. 

Antwoorden op vragen over deze kwesties vindt u hieronder. Dit document 
wordt gezamenlijk met het toets- en afwegingskader overgedragen aan de raad.  

Q&A 

Bijdrage Lopik 

1. Hoe kan het dat de gemeenten van de Lopikerwaard al afspraken hebben 
gemaakt (0,26 TWh als bod RES U16), terwijl de raad hier nog geen 
besluit over heeft genomen?  



De gemeenteraden hebben eerder ingestemd met het bod van 1,8 TWh voor de 
hele U16. In RES 1.0 moet dit bod onderbouwd worden met zoekgebieden. Op 
landelijk niveau zal worden gekeken of de individuele RES-regio’s hun bod 
voldoende hebben onderbouwd.  

Bij de uitwerking van het regionale bod van de U16 is het de Lopikerwaard 
gebleken dat het nodig is om het eerder vastgestelde regionale bod te vertalen 
naar een subregionaal bod voor de Lopikerwaard. Op die manier voorkomen we 
dat de Lopikerwaard verantwoordelijk wordt voor het realiseren van een groter 
deel van de 1,8 TWh, als anderen gemeenten binnen de U16 hun bijdrage niet 
weten te realiseren.  

Het subregionaal bod van 0,26 TWh is niet alleen de uitkomst van een 
berekening op basis van het aantal inwoners in de Lopikerwaard, maar volgt ook 
uit de eerste opbrengsten van de lokale zoektochten naar de zoekgebieden.  

2. De Lopikerwaard wil 0,26 TWh bijdragen. Waar komt dit getal vandaan? 
Op basis van inwonersaantallen zou je uitkomen op 0,235 TWh voor de 
Lopikerwaard per jaar in 2030.  

Het getal is niet alleen een berekening op basis van het aantal inwoners. Dat is 
ook niet realistisch, omdat ook bedrijven elektriciteit gebruiken en de soort 
bedrijvigheid is ook bepalend voor het elektriciteitsverbruik. Naast het huidige 
elektriciteitsverbruik zijn ook de opwekmogelijkheden meegenomen in de 
bepaling van het subregionaal bod van de Lopikerwaard.  

3. De Lopikerwaard wil 0,26 TWh bijdragen. Dat is 60% van het huidig 
verbruik van de vijf gemeenten. Lopik wil honderd procent van het huidige 
verbruik bijdragen. Wat betekent dit? Voor wie dragen wij extra bij? Gaat 
Lopik zo de energieopgave van omliggende gemeenten oplossen?  

Voor 2030 heeft de gemeente Lopik als ambitie om het huidige verbruik van 
elektriciteit van 54 GWh duurzaam op te wekken. Dit is niet een 100% lokale 
ambitie, maar is onderdeel van de ambitie van de regio Lopikerwaard om 
0,26TWh bij te dragen aan het bod van de RES-regio U16. De gemeenten binnen 
de regio Lopikerwaard hebben onderling afspraken gemaakt waar en op welke 
wijze deze ambitie gerealiseerd kan worden. Hierbij is gekeken naar de 
mogelijkheden in de zoekgebieden die worden benoemd in de lokale toets- en 
afwegingskaders.  
 
De gemeente Lopik wil een bijdrage in de regio leveren omdat het grootschalig 
opwekken van duurzame elektriciteit niet te beperken valt tot binnen de eigen 
gemeentegrenzen. De gemeente Oudewater zou bijvoorbeeld windmolens 
kunnen plaatsen op de gemeentegrens met Lopik, bij Polsbroek. De windmolens 
zouden dan veel dichter bij de huizen aan de Noordzijdseweg komen dan bij de 
huizen aan de Hoenkoopse buurtweg. Daarom is gekeken naar de mogelijkheden 
in de diverse zoekgebieden. Hierin zijn ook nadrukkelijk de aansluitmogelijk-
heden op het elektriciteitsnet meegenomen. En dan is het gebied rondom de 
Copen beter geschikt dan de genoemde polder tussen de Hoenkoopse buurtweg 
en Noordzijdseweg.  



Het is dus geen Lopikse ambitie om 100% van het elektriciteitsverbruik op te 
wekken maar een gevolg van de keuzes in de regio om te kiezen voor haalbare 
oplossingen.  

Het is niet correct dat de totale energiebehoefte met duurzame elektriciteit 
ingevuld moet worden. Ook duurzame warmtebronnen kunnen een bijdrage 
leveren aan de energiebehoefte. Deze tekst is aangepast in het concept-
afwegingskader zoals het aan de gemeenteraad wordt aangeboden.  
 

4. Waarom laat de gemeente in haar ambitie (in te vullen met 
megawindturbines van 240 m hoogte en zonnepanelen op daken) de kans 
van zonnevelden weer liggen, terwijl daar meer maatschappelijk 
draagvlak voor is?  
 

Tegelijkertijd met het accorderen van het RES 1.0 bod van 1,8 TWh heeft de 
gemeenteraad van Lopik ook besloten dat de grootschalige opwek van duurzame 
elektriciteit bij voorkeur met windmolens moet gebeuren. Zonneweides zijn niet 
uitgesloten maar alleen op die plaatsen waar gronden niet bruikbaar zijn voor de 
landbouw. Dit beleidsuitgangspunt is onderdeel van het toets- en 
afwegingskader. Inmiddels is dit uitgangspunt deels losgelaten en is het toets- 
en afwegingskader op dit onderdeel nog aangepast na de informatiebijeenkomst 
van 8 april.  

5. Het bod kan na de RES 1.0 worden aangepast. Wordt dat dan weer 
overlegd met de inwoners van de gemeente?  

 
De RES 1.0 van de regio U16 is geen eindstation. Iedere twee jaar moet de RES 
worden geactualiseerd. Hoe dat precies ingevuld gaat worden, is nog niet 
bekend. Of weer overleg zal plaatsvinden met inwoners zal afhangen van de 
aard van de aanpassing. Een (forse) verhoging van het regionale bod van de 
U16 zal zeker reden zijn voor overleg met de inwoners. Maar de RES gaat niet 
alleen over elektriciteit, maar ook over onze warmtevoorziening. Uitgangspunten 
die te maken hebben met stadverwarming zullen in principe geen reden zijn voor 
overleg met de inwoners van Lopik.  
 
Indien het RES-bod wordt aangepast, wordt dit gecommuniceerd richting de 
inwoners. Als dit bod invloed heeft op de ambitie die de gemeente Lopik zich 
stelt, dan wordt een wijziging van dit bod voorgelegd aan de raad.  
 

Inspraak 

6. Waarom is in dit traject een grote groep inwoners die in april 2020 heeft 
aangeboden mee te praten en naar oplossingen te zoeken, steeds 
genegeerd? Waarom is Zuidzijderpolder niet als stakeholder betrokken, 
ondanks meerdere mailtjes en telefoontjes daarover?  

Alle inwoners hebben mee kunnen praten over het opstellen van het toets- en 
afwegingskader. Er zijn zeker geen inwoners uitgesloten van deelname aan het 
proces. Stakeholders zijn vooral organisaties die specifieke belangen behartigen. 
Zoals natuur- en milieuorganisaties, grondeigenaren via LTO en bijvoorbeeld de 



Werkgroep Lopikerwaard. Maar ook de energiecoöperatie en energieproducenten 
zijn als stakeholder betrokken.  

7. In de voorgaande enquête, over de verschillende energiescenario’s, was 
het afwijzen hiervan geen optie. Dit is toch geen burgerparticipatie, maar 
voorsorteren op een besluit dat al aan het begin is opgenomen?  

In de eerste fase (sept-okt 2020) van het participatietraject is een vragenlijst 
opgesteld waarin inwoners enkele energiedilemma’s zijn voorgelegd met als doel 
te inventariseren welke voorkeuren het zwaarst wegen onder inwoners. In de 
tweede fase (okt-nov 2020) van het participatietraject zijn vier energiescenario’s 
ontwikkeld om aan de hand hiervan met inwoners in gesprek te gaan over de 
verschillende mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van duurzame 
elektriciteit in de gemeente. Deze energiescenario’s waren niet bedoeld als 
blauwdruk voor de toekomst. Het gesprek ging dan ook niet over het afwijzen of 
accepteren van energiescenario’s, maar over het bespreken welke aspecten van 
ieder scenario de voorkeur heeft, en welke aspecten juist niet. Op basis hiervan, 
kon de gemeente Lopik een afweging maken wat betreft de keuzes die voor 
2030 tenminste kon rekenen op zoveel mogelijk maatschappelijke acceptatie.  

Het doel van het participatietraject was om met inwoners in gesprek te gaan 
over het opwekken van duurzame elektriciteit in de gemeente om te bepalen 
welke gebieden hun voorkeur hebben voor het plaatsen van windmolens en/of 
zonnevelden, en onder welke voorwaarden dit toelaatbaar is. Dat er duurzame 
elektriciteit moet worden opgewekt in de gemeente, stond echter aan het begin 
van het participatietraject vast. Dit is immers een opdracht die de gemeente 
Lopik samen met de andere gemeenten uit de RES-regio U16 heeft gekregen 
van de Rijksoverheid. Wel is er voorafgaand aan het participatietraject geen 
besluit genomen over de wijze waarop deze opdracht in de gemeente Lopik moet 
worden ingevuld. Dit besluit is mede op basis van de bevindingen uit het 
participatietraject tot stand gekomen.  

8. Wie zijn de stakeholders geweest?  

Zie paragraaf 2.3 van het toets- en afwegingskader.  

Duurzame energiebronnen 

9. Waarom praten we enkel over zonnevelden en windturbines? Er kan toch 
ook gedacht worden aan aardwarmte, monovergisters, windwokkels, 
opwek door middel van (sloot)water en kernenergie? Grote windmolens op 
land worden steeds minder aanvaardbaar gevonden. Op zee is er nog 
genoeg ruimte, waarom wordt er niet gewacht op deze ontwikkelingen in 
de besluitvorming? 

Het toets- en afwegingskader gaat uitsluitend over het grootschalig opwekken 
van energie uit zon en wind. Overigens betekent dit niet dat de energieopgave 
van de gemeente Lopik enkel wordt ingevuld met zonnevelden en windmolens. 
De energietransitie is immers breder dan het opwekken van duurzame 
elektriciteit. Ook energiebesparing en het verduurzamen van de 
warmtevoorziening is hier onderdeel van. Wel heeft het toets- en 



afwegingskader enkel betrekking op lokale initiatieven voor het grootschalig 
elektriciteit opwekken uit zon en wind.  
 
Dit jaar gaat de gemeente Lopik ook aan de slag met de Transitievisie Warmte, 
waarom de gemeente een tijdspad vastleggen waarop wijken van het aardgas 
gaan. In dit document wordt dus besproken op welke manier de gemeente Lopik 
haar warmtevoorziening wil verduurzamen, en dus ook op welke manier zij 
gebruik wil maken van aardwarmte, en eventueel warmte uit slootwater (indien 
van toepassing).  
 
Dat kernenergie en windmolens op zee niet zijn besproken als opties tijdens de 
inloopavonden, is omdat deze opties buiten de beslissingsbevoegdheid van de 
gemeente liggen. De reden dat kernenergie bijvoorbeeld geen onderdeel kan zijn 
van de manier waarop de regio U16 tot 2030 invulling geeft aan haar opgave om 
duurzame elektriciteit op te wekken, is omdat de regio enkel die technieken kan 
meenemen in hun plannen die een rol kunnen spelen in het opwekken van 
duurzame elektriciteit tot 2030. Het bouwen van een kerncentrale duurt 
hiervoor te lang. Daarom wordt er nu binnen de regio niet gekeken naar de optie 
voor een kerncentrale. Of kernenergie wordt ingezet, is bovendien afhankelijk 
van besluitvorming op rijksniveau. Voor de periode tot 2030 gaat het landelijk 
afgesloten Klimaatakkoord niet uit van (extra) kernenergie. Dit kan overigens 
wel veranderen voor de periode na 2030.  

Impact van windturbines  

10. Op welke manier wordt er rekening gehouden met de risico’s van 
laagfrequent geluid?  

Het RIVM en Mundonova Sound Research verzamelden de wetenschappelijke 
literatuur over het effect van windturbines op ervaren hinder, slaapverstoring, 
hart- en vaatziektes en de stofwisseling. Ook werd bekeken wat bekend is over 
hinder door de visuele aspecten van windturbines en andere niet-akoestische 
factoren.  

Uit de literatuurstudie blijkt dat hinder optreedt als gevolg van geluid: hoe 
sterker het geluid (in dB) van windturbines, hoe groter de hinder ervan. Uit de 
literatuur bleek niet dat het zogeheten 'laagfrequent geluid' (lage tonen) van 
windturbines voor extra hinder zorgt tot die gerelateerd aan "gewoon" geluid. 
Voor andere gezondheidseffecten zijn de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek niet eenduidig: deze effecten hangen niet duidelijk samen met het 
geluidniveau, maar soms wel met de ervaren hinder. Deze resultaten 
onderbouwen de eerdere conclusies van een vergelijkbare opdracht drie jaar 
geleden. 

De Nederlandse geluidsnormen voor windturbines beslaan het hele 
geluidsspectrum, dus ook laagfrequent geluid. Als aan de Nederlandse 
geluidsnormen wordt voldaan, ligt het laagfrequente deel binnenshuis rond de 
20 dBA. 

 



(bron: https://www.rivm.nl/publicaties/health-effects-related-to-wind-turbine-
sound-update) 

11. Is er ook een richting verbonden aan lijnopstelling van windturbines?  

Lijnen van windturbines kunnen – mochten de veiligheidsvoorschriften het 
toelaten – in Nederland in elke willekeurige richting worden opgesteld.  
 

12. Hoe zit het me de rode knipperende lamp op windturbines? Bij welke 
turbines is er sprake van dit rode licht?  

Momenteel moeten windturbines of-parken worden voorzien van ‘obstakel-
verlichting’. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt welke verlichting 
een windpark moet hebben. Momenteel moeten in principe alle windturbines met 
een tiphoogte hoger dan 150 meter obstakelverlichting hebben. Voor sommige 
locaties – bijvoorbeeld in de buurt van waterwegen of snelwegen – moeten ook 
windturbines met een lagere tiphoogte obstakelverlichting hebben.  

De Tweede Kamer heeft begin dit jaar een motie aangenomen waarop de regering 
wordt verzocht om binnen twee jaar door middel van transponder-gestuurde 
verlichting de lichthinder van windturbines weg te nemen. Dit houdt in dat een 
ontvanger wordt geplaatst bij een windpark. Deze herkent de transponder van een 
luchtvaartuig. Wanneer dit luchtvaartuig het windpark nadert terwijl het donker, 
mistig of bewolkt is, schakelt de obstakelverlichting in. De rode obstakelverlichting 
kan dan uitgeschakeld zijn als er geen luchtvaartuig in de buurt van het betrokken 
windpark vliegt.  

(bron: //www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-
opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vliegveiligheid-
obstakelverlichting 

13. Waarom wordt er niet gekeken naar kleinere windturbines waardoor je 
minder last hebt van horizonbevuiling, veel slagschaduw en 
geluidsoverlast?  

Er wordt wel degelijk gekeken naar kleinere windturbines. Zo wil de gemeente 
Lopik voor 2030 ook inzetten op kleine windturbines bij agrarische bouwvlakken. 
Maar er zijn dermate veel kleine windturbines nodig om te voorzien in de 
elektriciteitsbehoefte van Lopik, daarom heeft de gemeente de voorkeur om 
beide typen windturbines te plaatsen. Hoe hoog deze worden, staat nog niet 
geheel vast.  

14. De bestaande geluidsnormen leveren veel overlast op; 41 decibel is veel 
te veel. Waarom wordt er geen rekening gehouden met deze kritiek en 
geluidsoverlast? Hoe wordt de geluidsnorm gemeten? Bij de turbine of bij 
de bewoner? En wordt deze geluidmeting gedaan met de wind mee of 
tegen de wind in?  

Door toenemende zorgen onder inwoners met betrekking tot mogelijk 
geluidshinder door windturbines, heeft de gemeente Lopik – op basis van een 
zorgvuldige afweging – besloten om strengere geluidsnormen te hanteren bij het 
plaatsen van windturbines. De gemeente volgt hierbij het advies van de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en de GGD, die adviseren om de WHO-



advieswaarden aan te houden: maximaal 45 dB overdag en maximaal 40 dB ’s 
nachts op de gevel van de woning. Er wordt dus een strengere norm gehanteerd 
dan vastgelegd in het Activiteitenbesluit, waarin staat dat bij geluidsgevoelige 
objecten overdag maximaal 47 dB en ’s nachts maximaal 41 dB geluid mag 
worden geproduceerd. Bij het akoestisch onderzoek wordt de geluidshinder in 
alle windrichtingen onderzocht. In het Activiteitenbesluit wordt in de 
rekenmethode voor geluidsoverlast rekening gehouden met de overheersende en 
meest krachtige windrichting (zuidwest).  
 

15. Welke ecologische impact hebben windmolens, wordt hier rekening mee 
gehouden?  

Voor concrete lokale energieprojecten wordt er in het proces, voorafgaand aan 
de vergunningsaanvraag, door de initiatiefnemer van het project de (mogelijke) 
impact op de ecologie onderzocht op die specifieke locatie.  

16. Er lijkt weinig draagvlak te zijn voor windturbines, waarom wordt er dan 
toch over gesproken?  

Door de gemeenteraad is eerder aangegeven dat de opgave bij voorkeur met 
windmolens ingevuld moet worden. Daarnaast is bekend dat het opwekken van 
elektriciteit met alleen zonne-energie niet haalbaar is vanwege de beperkingen 
op het netwerk. Om het netwerk geschikt te maken voor 100% gebruik van 
zonne-energie moeten onverantwoord hoge investeringen gedaan worden in de 
netinfrastructuur. Deze kosten moeten uiteindelijk opgebracht worden door de 
consumenten van de energie. Om die reden blijft het een zoektocht om met de 
minst slechte oplossingen de grote opgave in te vullen.  

17. Wat wordt de norm voor de afstand tussen een windturbine en de 
bebouwing? Als er gekozen wordt voor de windturbines mogen de 
bewoners eisen dat er een 10H regel [10 keer de tiphoogte van de 
windmolen] toegepast gaat worden op de dichtstbijzijnde woning?  

De gemeente Lopik houdt de geluidsnorm aan van 45 dB overdag en 40 dB in de 
nacht. Deze geluidsnorm laat zich grofweg vertalen naar een afstandsnorm van 
500 meter tussen woning en windturbine. Deze afstandsnorm is ook 
aangehouden in de kaarten van het toets- en afwegingskader.   

18. Is er verband tussen capaciteit van turbines en afstanden tot gebouwen 
en geluidscontouren in regelgeving?  

Veiligheidsafstanden (niet geluid) zijn vaak gerelateerd aan de ashoogte of 
rotordiameter van een windturbine. De veiligheidsafstanden voor een 5,6 MW 
kunnen worden bekeken in dit document: https://www.regionale-
energiestrategie.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1310850 op 
pagina 69.  

Deze afstanden zijn gebaseerd op het Handboek Risicozonering Windturbines 
van het RVO. Voor geluid geldt een geluidsnorm in dB. Deze geluidsnorm bepaalt 
uiteindelijk de minimale afstand tussen turbine en woning. De gemeente Lopik 
gaat uit van de geluidsnormen van 45 dB overdag en 40 dB in de nacht. Hoeveel 
geluid een turbine produceert kan verschillen per type turbine.   



MER 

19. Kunt u een toelichting geven waarom er geen Milieu Effect Rapportage 
(MER) onderzoek is uitgevoerd, daar het bouwen van windturbines en 
zonnevelden schade met zich mee kan brengen voor de volksgezondheid 
en de leefomgeving? Volgens het Europees recht had de RES in zijn 
geheel dus ook de klimaatwet, klimaatakkoord en RES vóóraf MER-
getoetst moeten worden. 

Een MER-onderzoek zal pas gaan gelden in een vergunningstraject. Dit toets- en 
afwegingskader gaat over welke zoekgebieden er zijn voor wind- en zonne-
energieprojecten. Het biedt handvatten om initiatieven daaraan te toetsen. Pas 
in het vergunningstraject zal een MER-onderzoek aan de orde komen en gedaan 
worden.  

Financiën en geld  

20. Is er sprake van dat Lopik een extra grote bijdrage wil leveren uit 
financieel gewin - gezien de financiële positie van de gemeente?  

Allereerst kan niet gesteld worden dat Lopik een extra grote bijdrage levert 
omdat de totale opgave een landelijke opgave is zonder onderverdeling per 
gemeente. Er is zeker ook geen financieel belang voor de gemeente Lopik. Wel 
moet het lokale eigenaarschap worden ingevuld zodat ook de inwoners kunnen 
meeprofiteren van de opbrengst.  

Netcapaciteit  

21. Kan het elektriciteitsnet dit aanbod van grootschalig opgewekte 
elektriciteit wel aan? Is de capaciteit leidend? Als er ergens een project 
wordt bedacht volgt netbeheerder Stedin toch?  

Voor het toets- en afwegingskader en de uitvoering van de RES is overleg met 
Stedin. Het uitbreiden van het netwerk kost tijd en geld. Voor projecten tot 2030 
moet daarom voornamelijk naar het huidige netwerk worden gekeken.  

Landschappelijke inpasbaarheid  

22. Het Groene Hart is als NOVI-aandachtgebied aangewezen waarbij extra 
aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit. De gevolgen zijn nog niet bekend. 
Moeten we die niet eerst afwachten, voordat de gemeenteraad 
onomkeerbare besluiten neemt?  

De exacte voorwaarden voor een NOVI-aandachtsgebied zijn inderdaad nog niet 
bekend maar zeker is dat het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit 
niet is uitgesloten. De voorwaarden gaan vooral over het waarborgen van de 
juiste processen tussen gemeenten en provincie. Vooral de mate van 
afstemming tussen de verschillende overheden is belangrijk. De werkwijze, zoals 
de regio Lopikerwaard die nu hanteert, kan overigens op veel waardering 
rekenen. Door niet alleen naar de eigen gemeente te kijken maar de regio als 
één geheel, wordt al deels invulling gegeven aan het NOVI-aandachtsgebied 
uitgangspunt.   



23. Is de provinciale omgevingsverordening geen ruimtelijk kader? Hierin 
staat dat de Lopikerwaard is aangewezen als agrarisch cultuurlandschap. 
Hoe is dit meegenomen in het afwegingskader?  

In dezelfde Provinciale Verordening zijn ook specifieke bepalingen opgenomen 
voor energie. Zo zijn er enkele gebieden volledig uitgesloten maar ook gelden 
voor een aantal gebieden geen aanvullende voorwaarden. Voor de gebieden 
waarvoor wel beperkingen gelden, is aangegeven hoe met die beperkingen 
omgegaan moet worden.  

 
24. Het toets- en afwegingskader geeft onvoldoende richting voor de 

landschappelijke inpassing. Er staat vermeld in de conclusie dat dit 
randvoorwaardelijk is, zonder hier specifiek op in te gaan. Waarom is dit 
niet specifiek gemaakt?  

Omdat dit vooral onderdeel is van de uiteindelijke bestemmingsplanprocedure en 
vergunningverlening. Het is namelijk erg afhankelijk van de exacte locaties hoe 
dit ingevuld moet gaan worden.  

Rol gemeente  

25. Hoe kan u voorkomen dat grote energiebedrijven vergunningen 
aanvragen voor mega windturbines en er onvoldoende rechtsgrond is om 
deze vergunningen af te wijzen?  

Vergunningen kunnen door de gemeente nu altijd worden geweigerd indien het 
bestemmingsplan geen mogelijkheden biedt. Het toets- en afwegingskader is 
bedoeld om die gebieden aan te wijzen waar het kansrijk is om een aanvraag te 
doen. Maar voordat er een vergunning afgegeven kan worden, moet altijd eerst 
het bestemmingsplan worden aangepast.  

De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat de provincie de mogelijkheid heeft om 
de gemeente te ‘overrulen’ door een zogenaamd ‘inpassingsplan’ te maken. Dan 
wijst de provincie een locatie aan en maakt daarvoor een bestemmingsplan, wat 
dan een inpassingsplan heet. Maar deze optie zal alleen reëel worden als de 
gemeente niets doet door bijvoorbeeld alleen voor te kiezen voor zonnepanelen 
op grote daken.  

26. Gaat de gemeente ook particulieren helpen om energiezuinig te wonen, 
door subsidie op isolatie en zonnepanelen bijvoorbeeld? Zou de 
doelstelling daardoor omlaag kunnen?  

Alles wat niet verbruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Dus met de 
elektriciteit die bespaard wordt, kan de doelstelling naar beneden. Echter is in de 
berekening van de huidige – landelijke - doelstelling al rekening gehouden met 
een forse besparing. Om die te halen moet er nog veel gebeuren. Daarom doet 
de gemeente ook mee aan diverse programma’s, zoals “JouwHuisSlimmer”. Dit 
is een energieloket waar inwoners terecht kunnen voor informatie over energie 
besparen en hun duurzaam maken. Daarnaast is de lokale stichting Duurzaam 
Lopikerwaard erg actief om inwoners te helpen met energiezuinig wonen.  



De gemeente zet ook zeker in op het stimuleren van energiebesparende 
maatregelen. Hoeveel uiteindelijk aan energie bespaard wordt, is onzeker. Maar 
in de ambitie voor het opwekken van duurzame elektriciteit voor 2030, is al 
rekening gehouden met de verwachte besparing van energie.  

27. Waarom stelt de gemeente 50 procent lokaal eigendom nadrukkelijk als 
streven en niet als harde eis? 

In het toets- en afwegingskader staat wat de gemeente Lopik wil met financiële 
participatie en geeft richting aan het gesprek met de initiatiefnemer voorafgaand 
de formele besluitvormingsprocedure over het project. De gemeente Lopik is 
echter niet wettelijk bevoegd om harde eisen of resultaatverplichtingen te stellen 
in het kader van financiële participatie. Wel heeft de initiatiefnemer een 
inspanningsverplichting en dient de initiatiefnemer te verantwoorden wat is 
gedaan om aan het streven van 50% lokaal eigendom te voldoen.  

28. Kunnen wij de gemeente aansprakelijk stellen voor gezondheidsschade, 
aangezien toetsing van gezondheidsrisico's niet in beeld zijn?  

De gemeente is verplicht rekening te houden met mogelijke gezondheidsrisico’s 
bij de vergunningverlening. Als de beschikbare normen hiervoor correct worden 
gehanteerd, is er geen mogelijkheid voor aansprakelijkheidsstelling. Wel zou het 
kunnen zijn dat er na een aantal jaren nieuwe inzichten ontstaan waaruit blijkt 
dat er toch kans op gezondheidsschade is. Maar dit zijn echt uitzonderingen, 
denk bijvoorbeeld aan de bovengrondse hoogspanningskabels. Daar is het in de 
meeste gevallen de Rijksoverheid die dan schadevergoedingen uitkeert.  

29. Naast het elektriciteitsvraagstuk is er ook nog het woningvraagstuk. In 
hoeverre worden die twee vraagstukken gecombineerd?  

Er is geen directe koppeling tussen beide vraagstukken. Wel zijn er stromingen 
die bepleiten om met de provincie een ‘deal’ te maken. Heel simpel gezegd: wij 
als de gemeente Lopik wekken elektriciteit op voor het stedelijk gebied, maar 
dan willen we ook meer huizen bouwen voor onze eigen behoefte. Echter is deze 
vorm van uitruil nu niet aan de orde. Maar zeker voor de periode na 2030 is dit 
misschien wel een denkrichting.  

Zonne-energie 

30. Waarom zetten we niet massaal in op zon op dak? Hoeveel oppervlakte 
aan dak is nog onbenut?  

Bij een elektriciteitsgebruik van 54 GWh kan de gemeente Lopik in theorie 
voorzien in haar eigen elektriciteitsbehoefte met zonnepanelen op daken, indien 
grote en kleine daken volop worden benut. Of ook in de toekomstige 
elektriciteitsvraag kan worden voorzien, is afhankelijk van de verwachte groei 
van de elektriciteitsvraag.   
 
De potentie van kleinere daken met kleinere installaties zonnepanelen (onder de 
15kW) is naar verwachting 28GWh. Omdat hier meer schuine daken bij zitten 
nemen we aan dat 25% van al het dakoppervlak wordt benut (daarin nemen we 
mee dat niet het hele dak kan worden vol gelegd door maatvoering panelen, 
schoorstenen, dakkapellen, schaduw, etc.).  



De potentie van grote daken met zonnepanelen is naar verwachting 33GWh, 
waarbij 30% van de grote dakoppervlakken worden benut. Niet alle 
dakoppervlakken zijn immers geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, als 
gevolg van de maatvoering van panelen, schoorstenen, dakkapellen, schaduw, 
draagkracht, etc.  
 
Wel is het in de praktijk onmogelijk dat de gemeente Lopik enkel zal kunnen 
inzetten op zonnepanelen op daken. Dit heeft te maken met netwerkcapaciteit, 
draagkracht van constructies en de bereidheid van vastgoedeigenaren om op het 
dak zonnepanelen te plaatsen/ meer elektriciteit op te wekken dan nodig is voor 
eigen gebruik.   

Of kleine daken volop worden gebruikt voor zonnepanelen, is niet alleen 
afhankelijk van de bereidheid van inwoners om zonnepanelen te plaatsen op hun 
daken maar ook van de aansluitmogelijkheden op het net. Inmiddels heeft 
Stedin aangegeven dat de mogelijkheden op het net beperkt zijn. Zoals het er 
nu naar uitziet, valt daardoor een fors deel van de mogelijkheden om deze reden 
af.  

Bovendien tellen kleine daken met zonnepanelen (<15kW) niet mee voor het 
1,8TWh doel van de RES U16. In het Klimaatakkoord wordt uitgegaan van een 
autonome groei van zon op kleine daken (<15 kW) van in totaal 7TWh voor 
geheel Nederland. Daarom tellen volgens nationale afspraken kleine daken met 
zonnepanelen (<15kW) niet mee voor het 1,8TWh doel van de RES U16. 
Vandaar dat de gemeente Lopik ook moet inzetten op andere opwekvormen van 
duurzame elektriciteit. 

31. Hoe gaat de gemeente haar prioriteit zonnepanelen op grote daken 
stimuleren/realiseren?  

Voor nieuwbouw zal de gemeente zo goed als zeker gaan werken met een 
verplichting. Maar voor bestaande bouw is dit niet mogelijk, waardoor de mate 
waarin zonnepanelen worden geplaatst afhankelijk is van de bereidheid van 
inwoners en ondernemers. De gemeente ondersteunt wel de lokale stichting 
Duurzaam Lopikerwaard. Deze actieve stichting zoekt samen met ondernemers 
naar oplossingen voor o.a. de stroom die wel opgewekt kan worden maar niet 
nodig is voor eigen verbruik. Hier wordt ook gekeken of de lokale energie-
coöperatie een rol zou kunnen spelen. 

32. Ik miste tijdens de avond inhoudelijke informatie over de inpassing van de 
zonnevelden. Wordt dit ook ingekaderd?  

Zie toets- en afwegingskader. 


