
Dorpsraad “Rondom de Plassen” 

Opgericht : 24 augustus 2011           Website:www.rondomdeplassen.nl 

Secretariaat : Kerkpad 33, 2461 TJ Papenveer  

E-mail : secretariaat@rondomdeplassen.nl 

Vereniging Dorpsraad Rondom de Plassen vertegenwoordigt de bewoners van de kernen Langeraar en Papenveer ( gemeente Nieuwkoop). 

Rondom de Plassen  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 53434145. 

Bankrekeningnummer  NL84 RABO 0161 9297 61 (Rabobank Groene Hart Noord) ten name van Dorpsraad Rondom de Plassen. 

Gemeente Nieuwkoop 
Postbus 1 
2460 AA  Ter-Aar 
griffier@nieuwkoop.nl 
 
                Langeraar, 14-02-2021 
 
 
Betreft: Wensen en bedenkingen uitvoering Regionale Energiestrategie (RES) gemeente 
Nieuwkoop. 
 
 
Geacht College van Burgemeester en Wethouders, raadsleden, fractievoorzitters en griffier, 
 
Vanaf het moment dat gemeente Nieuwkoop met informatie is gekomen over de uitvoering 
van de RES, hebben diverse verenigingen en inwoners hun grote zorgen hierover bij u, maar 
ook bij ons als bestuur van de dorpsvereniging, geuit. 
 
Natuurlijk zijn vele inwoners het er mee eens dat we zuinig om moeten gaan met ons 
klimaat en dat het opwekken van duurzame energie een belangrijke pijler daarvoor is. Maar, 
dat mag niet ten koste gaan van alles, en zeker niet van onze mooie omgeving in het Groene 
Hart.  
 
Hierbij willen wij onze ernstige ongerustheid en bedenkingen uiten over de manier waarop 
er door de gemeente uitvoering wordt gegeven aan de RES en wel om de volgende redenen: 

• Gemeente Nieuwkoop heeft een brief1 geschreven naar Holland Rijnland met daarin 
de wensen en bedenkingen van Nieuwkoop, maar doet vervolgens “gewoon” mee 
met de te volgen procedure. 
 

• Het feit dat er direct al “kanskaarten” werden gepresenteerd, met daarop 
mogelijkheden voor windturbines en zonnevelden, heeft veel weerstand opgeroepen 
bij de inwoners.  
Het gevolg hiervan is, dat er gekeken wordt wat er in de directe omgeving mogelijk 
gaat plaatsvinden waar men ‘tegen’ is en hierop gaat reageren. Er wordt niet bereikt, 
dat men creatief mee gaat denken met wat wel mogelijk is. 
Voor ons is het dus onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld een zonneveld in de Langeraarse 
Plassen wordt aangemerkt als ‘kansrijk’, als bekend is dat er wordt gewerkt aan de 
verbetering van de waterkwaliteit, er ontwikkelingen zijn aan de ‘natte kant’ van 

 
1 Nieuwkoopse wensen en bedenkingen concept RES Holland Rijnland (kenmerk o.a. UIT-20-19043), datum 3 
juni 2020 opgesteld n.a.v. raadsbesluit nr. 2020-043 op 28 mei 2020. 
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Papenveer, recentelijk het Papeneiland is aangelegd en dat de surf- en zeilvereniging 
en Scouting Wapata gebruik maken van de plassen. 
 

• Door aan de inwoners te vragen of zij nog andere alternatieve locaties zien voor 
zonnevelden of windturbines loop je de kans dat iedereen verschillende locaties aan 
gaat wijzen bij een ander in de “achtertuin” met als gevolg: 

o Op heel veel verschillende plaatsen in de gemeente kleine locaties met 
zonnevelden/windturbines, wat leidt tot een postzegellandschap; 

o Grote kans op verdeeldheid onder de inwoners; 
o De verdeeldheid onder de inwoners wordt verder vergroot door een deel van 

de inwoners financieel mee te laten profiteren van duurzame 
energieopwekking. 

o Tijdens de verschillende bijeenkomsten is steeds gedreigd met het gevaar, dat 
als we als gemeente niet aangeven op welke locaties er duurzame energie 
opgewekt kan worden, dat Holland Rijnland of de Provincie dit dan voor ons 
zal beslissen. Dit komt over als een dreigement en bevordert zeker niet het 
gevoel van participatie. 
 

• De enquête mag in onze ogen niet als representatieve enquête worden bestempeld 
en wel om de volgende redenen: 

o Er was alleen keuze tussen zon- en windenergie. De respondenten hadden 
geen mogelijkheid om ook ‘tegen’ te zijn en gaf geen ruimte om alternatieven 
aan te reiken; 

o De enquête is heel erg “sturend” opgezet; 
o Er is op geen enkele wijze gesproken over de gezondheidsrisico’s van 

bijvoorbeeld windturbines;  
o De enquête was alleen in te vullen door inwoners, die affiniteit hebben met 

de computer. Als naar de aantallen reacties wordt gekeken, is deze zeker niet 
representatief te noemen (2% van de inwoners hebben gereageerd). 
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• Daarnaast hebben wij aanmerkingen op de informatievoorziening en transparantie: 
o In november 2020 is er al een rapport2 verschenen van de samenwerkende 

PARK’s van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland, waarbij zij 
uitgaan van 3 provincies, 6 RES regio’s en 1 Groene Hart.  
Hierin doen zij verstandige aanbevelingen, waarbij zij het Groene Hart als één 
geheel zien, waardoor versnippering en postzegellandschappen door 
zonnevelden en windturbines wordt voorkomen en onze waardevolle natuur 
met respect wordt behandeld.  
 
Als bestuur van de dorpsraad zijn wij toevallig aan dit rapport gekomen. Wij 
zijn van mening, dat dit rapport om zijn minst vooraf gedeeld had moeten 
worden met de dorpsraden en gepubliceerd had moeten worden op de het 
platform denkmee.nieuwkoop.nl. 

o Wij begrijpen dan ook niet waarom het traject van de RES is uitgevoerd 
volgens de huidige aanpak en dat er geen rekening is gehouden met de 
mogelijkheden uit het PARK-rapport en de standpunten die eerder in de raad 
zijn vastgesteld. 

o Parallel aan het traject van de RES loopt ook de ontwikkeling van de 
Omgevingsvisie. Hoewel deze nog niet is vastgesteld, missen we duidelijk een 
samenhang met de concept-Omgevingsvisie en past, wat ons betreft, de 
richting waarin de RES dreigt te gaan, niet in deze omgevingsvisie.  
Hierin staat o.a. verwoord: “In onze gemeente liggen ook kansen voor het 
gebruik van ondiepe bodemwarmte, warmte uit oppervlaktewater, uit 
afvalwater en restwarmte uit de glastuinbouw of zelfs uit de havens van 
Rotterdam. Dit onderzoeken we in de Transitievisie Warmte, waarin we de 
kansrijkheid van wijken aangeven voor warmtesystemen als alternatief voor 
aardgas”.  
Daarnaast wordt in de omgevingsvisie met grote regelmaat de samenhang 
tussen rust en ruimte, het weidse landschap en de bijzondere natuur 
benadrukt. Deze samenhang komt niet naar voren in de RES. 
We verwijzen u dan ook graag door naar onze reactie op de concept-
omgevingsvisie. 
 

 
2 Regionale energiestrategieën en het Groene Hart, Samenwerkende PARK’s, 9 november 2020 
https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Provinciaal_Adviseur_
Ruimtelijke_Kwaliteit_PARK/Documenten/Samenwerkende_PARKs_advies_Regionale_Energiestrategie_Groen
e_Hart.org 
 

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Provinciaal_Adviseur_Ruimtelijke_Kwaliteit_PARK/Documenten/Samenwerkende_PARKs_advies_Regionale_Energiestrategie_Groene_Hart.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Provinciaal_Adviseur_Ruimtelijke_Kwaliteit_PARK/Documenten/Samenwerkende_PARKs_advies_Regionale_Energiestrategie_Groene_Hart.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Provinciaal_Adviseur_Ruimtelijke_Kwaliteit_PARK/Documenten/Samenwerkende_PARKs_advies_Regionale_Energiestrategie_Groene_Hart.org
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Provinciaal_Adviseur_Ruimtelijke_Kwaliteit_PARK/Documenten/Samenwerkende_PARKs_advies_Regionale_Energiestrategie_Groene_Hart.org
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• Verder maken wij ons ernstig zorgen over de ontwikkelingen rond het “lokaal 
eigenaarschap”.  
Zoals eerder aangegeven, zijn we van mening dat dit kan leiden tot scheve 
verhoudingen tussen bewoners als een deel kan gaan meeprofiteren van de 
financiële opbrengsten en een ander deel niet.  
Daarnaast maken we ons ongerust over de berichtgeving dat buitenlandse bedrijven 
zich richten op de exploitatie van energieopwekking. Verder hebben we vernomen 
dat er inmiddels al verschillende vergunningsaanvragen binnen zijn gekomen bij de 
gemeente van projectontwikkelaars die met grondeigenaren zelfstandig zonnevelden 
of windturbines willen exploiteren.  
 
Op dit moment houdt de gemeente deze aanvragen nog ‘on hold’, maar voor hoe 
lang nog? Bestaat, op basis van de geldende regelgeving, de kans dat deze aanvragen 
wel gehonoreerd moeten worden, zodat er overal verspreid in onze polders 
zonnevelden of windturbines komen te staan? 
Ter informatie: wij zijn als dorpsraad al benaderd door Energie Samen, een lokaal 
initiatief voor een windpark bij de N207 uit de gemeente Kaag en Braassem. 
 

• Als gevolg van diverse ontwikkeling, zoals woningbouw en verstedelijking en 
Schiphol, staat onze natuurlijke omgeving al genoeg onder druk. 

 
Concluderend: 

• Wij hebben onze bedenking bij de aanpak en uitvoering van de RES door de 
gemeente Nieuwkoop. De informatie, die is verkregen uit de diverse initiatieven, 
zoals webinars, enquête, online bijeenkomsten en ontvangen reacties, mogen wat 
ons betreft niet worden gebruikt on de mom van ‘participatie’. Hiermee worden de 
inwoners medeverantwoordelijk gemaakt voor een aanpak, proces en keuzes waarop 
ze geen invloed op hebben gehad. 

• Wij zien geen mogelijkheden voor windenergie in de gemeente Nieuwkoop. 

• Wij zien dat er geen gebruik wordt gemaakt van alternatieve oplossingsrichtingen. 

• Er is geen gebruik gemaakt van de inzichten uit het PARK-rapport en wij adviseren dit 
alsnog te doen. 

• Wij adviseren om geen besluiten te nemen op korte termijn, die grote impact hebben 
op onze leefomgeving voor een lange periode, zonder alle mogelijk alternatieven 
afgewogen te hebben volgens een verbeterde aanpak. 
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• We zouden graag informatie van de gemeente ontvangen over: 
o De visie de gemeente over het PARK-rapport; 
o Welke concrete vergunningaanvragen er inmiddels zijn ontvangen voor 

initiatieven binnen de gemeente Nieuwkoop en bij de aangrenzende 
gemeenten? 

o Welke van die vergunningaanvragen op basis van de geldende regelgeving 
waarschijnlijk gehonoreerd moeten worden? 

 
Wij zijn van mening dat er voldoende alternatieven voor handen zijn, waarbij er veel slimmer 
wordt omgegaan met het opwekken van duurzame energie en gaan daarover graag met u in 
gesprek. 

 
U hebt als gemeente de verantwoordelijkheid serieus met signalen vanuit de inwoners om te 
gaan. Vanuit diverse kanten heeft u inmiddels meerdere verontruste reacties gekregen over 
de manier waarop de RES binnen de gemeente Nieuwkoop wordt vormgegeven. 
Hierbij verzoeken wij u dan ook om uw besluit rondom de RES op dit moment uit te stellen, 
het Rapport van de samenwerkende PARK’s zeer serieus te nemen en op basis daarvan 
opnieuw vervolgstappen met de inwoners te zetten.  

 
 
Wij zien een uitnodiging over dit belangrijke onderwerp dan ook met belangstelling 
tegemoet. 

 
Namens het bestuur van Dorpsraad “Rondom de Plassen”. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michel Pieterse  
Secretaris. 

 
 
  

 
 
 
 


