
Verslag inloopavond gemeente Montfoort 3 maart  

Op woensdag 3 maart organiseerde gemeente Montfoort een inloopavond voor inwoners. Het 

onderwerp was het concept toets- en afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteitsopwek. 

Er waren ongeveer 95 personen aanwezig.  

Waarom doen we dit? 

Wethouder Yolan Koster legde uit waarom de gemeente Montfoort nu een afwegingskader maakt: 

in 2015 sloten landen internationaal het klimaatakkoord van Parijs. In 2019 werden deze afspraken 

naar een nationaal akkoord vertaald. Hierin werd afgesproken dat Nederland verdeeld zou worden 

in RES-regio's. Dit zijn regio's die in samenwerking kijken naar het duurzamer opwekken van 

energie. Gemeente Montfoort behoort tot de RES-regio U16 en maakt als Lopikerwaard 

gezamenlijk afspraken over het aandeel van deze regio aan het nationale klimaatakkoord.  

De regio U16 wil 1,8 TWh aan energie bijdragen aan de nationale opgave van 35 TWh van duurzame 

elektriciteit opwek op land in 2030. Voor de gemeente betekent dit dat we moeten besluiten welke 

lokale bijdragen we willen leveren aan deze regionale opgave. Daarom is er een toets- en 

afwegingskader voor grootschalige duurzame energieopwekking opgesteld.  

Lokale afspraak  

De lokale afspraak voor Montfoort is als volgt: in 2030 moet 50 procent van de 

elektriciteitsbehoefte van 2040 duurzaam opgewekt worden. Dit komt neer op 43,8 GWh. Dit 

betekent 2,5 windturbines van 240 meter hoog of 4 windturbines van 150 meter hoog of 52 hectare 

zonnevelden. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.  

In 2040 moet vrijwel 100 procent van onze eigen elektriciteitsbehoefte duurzaam opgewekt 

worden. Dit komt neer op 87,8 GWh. Dat betekent 5 windturbines van 240 meter of 9 windturbines 

van 150 meter of 103 hectare zonnevelden. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.  

Toets- en afwegingskader 

De opgave die de gemeente als onderdeel van de RES-regio vanuit het Rijk gekregen heeft, moet 

technisch haalbaar, landschappelijk inpasbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Deze factoren 

moeten meegenomen worden en komen daarom terug in het toets- en afwegingskader. Het kader 

geeft handvatten om nieuwe initiatieven te beoordelen, voldoen ze aan de wensen en eisen van de 

gemeente? 

Participatieproces  

Projectleider Jan Knoppers vatte het afgelegde participatieproces samen. Dit is georganiseerd om 

met inwoners na te denken over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van bepaalde 

energieprojecten en locaties. De eerste fase bestond uit het ontwikkelen van vier energiescenario’s 

voor de gemeente: door interviews met stakeholders en een online vragenlijst voor inwoners. In de 

tweede fase gingen we tijdens een inloopavond in gesprek over dilemma’s die voortkomen uit de 

energiescenario’s. Er werden daarna twee inloopavonden georganiseerd op basis van de 

kansenkaarten voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden. De conceptversie van het kader 

werd voorgelegd aan stakeholders. Op deze laatste inloopavond konden inwoners informatie 

inwinnen over de laatste conceptversie van het kader.  

Vervolg  



Op 9 maart is er een conferentie met de vijf gemeenteraden van de RES-regio U16 over de 

gemeenschappelijke energieopgave van de Lopikerwaard. Op dit moment gaan alle concept toets- 

en afwegingskaders van de vijf gemeenten naar het College van B&W. Het concept toets- en 

afwegingskader van de gemeente Montfoort gaat 31 mei naar de gemeenteraad voor 

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 alternatieven van wind- en zonne-energie en de mate van inspraak in het participatieproces.  

De kaders die vanuit de Rijksoverheid meegegeven zijn werden nogmaals benadrukt. Hierin zijn de 

twee beschikbare duurzame technieken om grootschalig energie op te wekken, wind- en zonne-

energie, verplicht gesteld. Hier moeten alle gemeenten zich aanhouden. Ook gemeente Montfoort 

moet hiermee aan de slag.  

Wethouder Koster sloot de avond af door te zeggen dat elke gekozen oplossing niet makkelijk zal 

zijn. In dit proces zijn er nu eenmaal geen oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. Koster 

benadrukte haar interesse in het verminderen van onze energieconsumptie en dat alle ideeën 

hieromtrent van harte welkom zijn. Deze hebben weinig invloed op de RES, maar wanneer we 

energie besparen, hoeven we wel minder op te wekken. Dat is de echte opgave volgens Koster: hoe 

krijgen we onze energieconsumptie naar beneden en hoe gaan we energie opslaan? We hopen dat u 

daar met de gemeente over wilt blijven nadenken.  

Hartelijk dank voor uw deelname aan deze avond.  

 


