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Betreft: Reactie op de concept-Omgevingsvisie van gemeente Nieuwkoop.

Geacht mijnheer de Bruijn, beste Wilfred,
Begin januari hebben wij de concept-Omgevingsvisie mogen ontvangen met daarbij de vraag
hierop eventueel te reageren vanuit onze kant.
Allereerst willen we onze complimenten geven over het document. Het verwoordt op een
mooie manier waar we voor staan in gemeente Nieuwkoop en wat we belangrijk vinden. De
zeven Nieuwkoopse drijfveren en de drie ambities onderschrijven en ondersteunen wij dan
ook.
Inhoudelijk hebben we echter nog de volgende opmerkingen en vragen:
• Op pagina 21 staat:
“Daarnaast willen we (verspreid in de gemeente) meer aanlegmogelijkheden voor boten
en vergroten we de aantrekkelijkheid van de Langeraarse plassen.”
o Hoe en waar ziet u dit voor ogen?
• Op pagina 26 staat:
“Daarnaast onderzoeken we of woningbouw mogelijk is in Langeraar Noord-West, West,
de Schakel en Langeraar Waterzuivering.”
o Kunt u concreet aangeven welke gebieden bedoeld worden met ‘Langeraar
Noord-West’ en ‘West’?
o Wordt met ‘West’ het voormalige plan nabij de Koelemanstraat bedoeld?
o Wat is de status van de geplande woningbouw bij het Landlustpad en waarom
wordt deze niet genoemd?
o Dat er mogelijk gebouwd gaat worden bij de Schakel en de waterzuivering is
nieuw voor ons en nooit besproken. Kunt u deze ideeën nader toelichten en waar
komen deze vandaan?
• Op pagina 27 missen we het N-symbool (
) in de Geerplas.
o Of slaat de ‘N’ in de Noordplas op zowel Geer-, Noord- als de Zuidplas?
• Pagina 27 staat:
“Het gebied rondom de golfclub en het zwembad is nu al gericht op recreatie en vrije tijd.
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Het versterken van de zuidzijde van de Langeraarse Plassen kan dit gebied als geheel nog
meer aantrekkingskracht geven.”
o Welke versterking aan de zuidzijde van de Langeraarse Plassen bedoelt u en hoe
ziet u de samenhang tussen deze twee gebieden?
Parallel aan de ontwikkeling van de omgevingsvisie liep ook de ontwikkeling van de
Regionale Energiestrategie. Op pagina 3 van de concept-omgevingsvisie staat:
“Elke gemeente in Nederland moet een omgevingsvisie maken. Dat is een samenhangende
toekomstvisie voor alle onderwerpen die met de leefomgeving te maken hebben, zoals
wonen, recreatie, duurzaamheid, bereikbaarheid en erfgoed. De omgevingsvisie beschrijft op
hoofdlijnen de kwaliteiten van onze fysieke leefomgeving en op welke manier we deze in de
toekomst willen ontwikkelen, gebruiken, beheren, beschermen en behouden. De
omgevingsvisie biedt een handvat voor hoe we omgaan met de grote opgaven die op ons
afkomen”.
Volgens onze mening is bij de aanpak en proces van de RES geen of onvoldoende gebruik
gemaakt van de handvatten die in de omgevingsvisie worden genoemd. Hierbij verwijzen we
dan ook door naar onze reactie op de RES die we binnenkort naar B&W en de gemeenteraad
zullen sturen.
Hieronder gaan we in op een aantal specifieke passages:
• Pagina 13 staat:
“Bij het opwekken van duurzame energie houden wij rekening met de veiligheid en
gezondheid van omwonenden. Zoals mogelijke geluidsoverlast (bij windmolens,
warmtepompen) of uitstoot van fijnstof (bij biomassaverbranding). We maken gebruik
van de expertise van adviespartners (omgevingsdienst, GGD, veiligheidsregio), nemen
zorgen van omwonenden serieus en betrekken ze vroegtijdig bij de planvorming”
o Wat ons betreft zijn deze aspecten niet teruggekomen in de RES.
• Op pagina 22 staat:
“In ons landschap gaan we daarom op zoek naar locaties die geschikt zijn voor
zonnevelden en in beperkte mate windturbines (langs hoofdinfrastructuur). Dat heeft
invloed op het gebruik en de uitstraling van het landschap; boven- én ondergronds.”
o De gemeenteraad heeft toch aangegeven dat windturbines alleen zouden passen
bij de A4, A44 en N11.?
o Dat betekent dan toch dat er geen windturbines passen in de gemeente? Dit dan
ook zo verwoorden in de visie.
• Op pagina 22 staat:
“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.”
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o Waarom is dit niet meegenomen in de RES?
Op pagina 22 staat:
“Daarnaast onderzoeken we de kansen voor kleine windmolens op het erf”
o Er is toch eerder aangegeven dat windturbines alleen passen bij
hoofdinfrastructuur? Hoe valt met elkaar te rijmen?
Op pagina 22 staat:
“We willen ook dat onze inwoners profiteren van de opbrengsten van de energietransitie.
Daarom stimuleren we zonnepanelen op daken van woningen en het werk van
energiecoöperaties. Daarnaast is ons uitgangspunt dat onze inwoners meeprofiteren van
de opbrengst van grootschalige duurzame energieopwekking (zonnevelden,
windturbines).”
o Er is toch eerder aangegeven dat windturbines alleen passen bij
hoofdinfrastructuur? Waarom worden dan steeds de windturbines genoemd?
o Uit informatie van de RES blijkt dat zonnepanelen op daken van particulieren en
bedrijventerreinen nu nog niet worden meegeteld. Waarom is dat niet gebeurd?
o Als onze inwoners meeprofiteren, zijn dat dan alle inwoners of een deel ervan?
Op pagina 22 staat:
“Bij nieuwbouw en bestaande wijken aan randen van de dorpen maken we zachte
overgangen naar het landschap en trekken het landschap de wijken in.”
o Hierbij passen dus geen zonneparken direct aan de kernen van Langeraar en
Papenveer, zoals aangegeven met kanskaarten in de RES.
Op pagina 26 staat:
“Het waterschap werkt aan een betere waterkwaliteit in de plassen. In combinatie met
natuurontwikkeling en wandelmogelijkheden rondom de Geerpolderplas is hier voor
inwoners en recreanten steeds meer te beleven”. Daarnaast loopt er nu ook een traject
van gezamenlijke eigenaren aan de Paradijsweg West om glastuinbouw te transformeren
naar “een combinatie van wonen, natuur en recreatie én meer doorzichten naar de
plassen”.
o Hoe kan in de RES dan een zonnepark als kansrijk worden gekwalificeerd in de
Langeraarse Noordplas?

Graag ontvangen we een reactie van u op onze opmerkingen en vragen.
Namens het bestuur van Dorpsraad “Rondom de Plassen”.

Met vriendelijke groet,
Michel Pieterse
Secretaris.
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