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Taskforce RES Dorpsraad Rondom de plassen 

 
Bulletin nummer 1        5 maart 2022 
  
 
Beste dorpsgenoten, 
 
 
Graag willen we jullie meenemen in ontwikkelingen die belangrijk zijn voor iedereen en ook 
voor de leefbaarheid van ons dorp. In 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. 
Dit geeft Nederland een belangrijke opdracht om over te schakelen naar schonere energie; de 
energie-transitie. Hoe dit in de praktijk uit gaat pakken is helaas een ingewikkelde toestand. 
Toch is het belangrijk om ons hierin te verdiepen.  
 
RES 
Voor het maken van transitieplannen is gekozen voor het oprichten van een Regionale 
Energie Strategie ofwel ‘RES’ voor 30 regio’s. Nieuwkoop hoort bij RES-regio Holland 
Rijnland en die bestaat uit 13 gemeenten, het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie, 
Liander en Omgevingsdienst West Holland. Er wordt door de RES nu al gewerkt aan grote 
beslissingen waar weinig inwoners van weten. 
RES-regio Holland Rijnland heeft een strakke routekaart met plannen. In 2021 is het eerste 
rapport verschenen, de RES 1.0. Hierin staat de beschrijving van de regionale doelen en 
middelen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken door bijvoorbeeld wind-
of zonne-energie. De gemeente Nieuwkoop informeert inwoners hierover via de 
website https://www.duurzaam-nieuwkoop.nl/.  
  
Polder in gevaar 
Op een ‘kansenkaart’ van de RES zijn locaties voor wind- of zonne-parken aangegeven. Deze 
kansenkaart kan een grote invloed hebben op de leefomgeving van Langeraar. In de RES-
rapportage is het Nieuwkoopse deel van de Vierambachtspolder aangewezen als kansrijk 
gebied voor zonnevelden.  
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Inspraak van bewoners 
Van de gemeente wordt verwacht dat ze inspraak over de RES organiseert. Dit vindt iedereen 
spannend, en wij als taskforce al helemaal. De kranten staan vol van voorbeelden waar 
inspraak, ofwel participatie, voor inwoners niet goed uitpakt. Hoe ziet de inspraak er tot nu 
toe uit?  
- Bij de presentatie van de voorlopige versie van RES 1.0 heeft de gemeente een 
inspraakronde georganiseerd via http://www.denkmee.nieuwkoop.nl/.  
Door Corona was dit noodgedwongen een digitale inspraak, waardoor deze voor veel mensen 
niet te bereiken was. De kritiek van de inwoners die wel reageerden, was helaas niet terug te 
vinden in de samenvatting die de gemeente maakte.  
- Op veel plaatsen in Nieuwkoop leidde de kansenkaart tot grote zorgen en bewoners boden 
de gemeente meerdere petities en handtekeningenacties aan om plaatsing van windturbines of 
zonnevelden bij hen te voorkomen. Op 23 maart 2021 werd namens 237 omwonenden in 
Langeraar een petitie tegen grootschalige zonnevelden in de Vierambachtspolder in ontvangst 
genomen door wethouder Guus van Elkhuizen. Dit heeft helaas geen invloed gehad op 
vaststellen van de kaart met kansrijke gebieden voor zonneparken rondom Langeraar. Sterker 
nog, de gemeente spreekt in een samenvatting van de inspraak van ‘voorzichtige acceptatie’ 
van de inwoners van zonneparken, maar dit is GEEN goede weergave van de werkelijkheid. 
 
Taskforce RES Dorpsraad Rondom de plassen 
Naar aanleiding van de zorgen over de RES is tijdens de ledenvergadering van de Dorpsraad 
Rondom de Plassen van 27 mei 2021 een task force opgericht. Het doel van de Taskforce 
RES Dorpsraad Rondom de plassen is om het proces van de RES nauwlettend te volgen en 
constructief mee te denken met de gemeente Nieuwkoop. 
De taskforce wil hierbij zo veel mogelijk iedereen in Langeraar en Papenveer informeren en 
betrekken. De taskforce is VOOR duurzaamheid, maar ook VOOR inspraak bij de keuzes die 
tientallen jaren invloed hebben op ons mooie dorp.  
 
Landschap bescherming 
De provincie Zuid-Holland maakt zich gelukkig zorgen om ons Groene Hart. Een advies 
rapport van de provincie (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit ofwel PARK), 
waarschuwt voor de ‘verrommeling’ van onze landelijke leefomgeving. Temeer omdat een 
landelijke centrale regie ontbreekt bij de gigantische energie opdracht die Nederland 
wacht. Helaas is van de PARK- adviezen niets terug te vinden in de RES regio Holland 
Rijnland. Ondertussen worden wel in hoog tempo besluiten genomen en voorbereidingen voor 
vergunningen getroffen. De Taskforce RES Dorpsraad Rondom de plassen maakt zich hier 
bezorgd over.  
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Over de plannen van de RES 1.0 is een "plan MER" (Milieu Effect Rapport) verschenen met 
aanbevelingen over de inpassingen van zonneparken. Wij hebben grote zorgen over het 
gebrek aan aandacht voor onze landelijke omgeving in dit rapport. Zo wordt beweerd dat “het 
open karakter (van de polders) intact blijft door inpassing (van windturbines en zonnevelden) 
aan de polderranden”. De auteurs van planMER beseffen kennelijk niet dat de leefomgeving 
van burgers zo doende juist maximaal verpest wordt.  
Sterker nog, inpassing van zonnevelden in het landschap met houtwallen rondom (om ze uit 
het zicht te houden) wordt ten behoeve van het ‘open landschap’ afgewezen. De Taskforce 
RES Dorpsraad Rondom de plassen heeft een zogenaamde zienswijze geschreven in reactie 
op planMER, waarin we onze zorgen puntgewijs hebben weergegeven.  
  
Rapportage 
De Taskforce RES Dorpsraad Rondom de plassen wil u regelmatig op de hoogte houden 
van haar activiteiten. Zo hebben we op 13 Januari een eerste gesprek gehad met de wethouder 
van de gemeente Nieuwkoop Gerben van Duijn en proces manager energie transitie Eelco 
Meijer. Een aantal dingen is toen afgesproken en besproken: 
⁃ de gemeente is positief over het voorstel van “Dorpsraad Rond om de Plassen” om met de 
andere dorpsraden in de gemeente samen te komen, om de krachten van de inwoners te 
bundelen en gezamenlijk mee te denken over energie om zo participatie vorm te geven. 
⁃ Er komt een stappenplan over de besluitvorming, inspraak en planning. De gemeente heeft 
ons gevraagd feedback te geven op de website https://www.duurzaam-nieuwkoop.nl/ .  
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 16 maart 2022 vinden er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Onze nieuwe 
vertegenwoordigers zullen gaan bepalen hoe de gemeente Nieuwkoop op gaat komen voor 
haar belangen in de RES.  
Uiterlijk medio 2023 wil de gemeente Nieuwkoop het beleidskader zonnevelden laten 
vaststellen door de gemeenteraad. Zolang er nog geen kader is, verleent de gemeente geen 
medewerking aan initiatieven voor zonnevelden. In die tussentijd zet de gemeente een 
participatietraject op waarbij tussentijdse inzichten worden afgestemd met de dorpsraden en 
de sectortafels van GCN/VON. Inwoners worden via https://www.duurzaam-nieuwkoop.nl op 
de hoogte gehouden. 
 
De Taskforce RES Dorpsraad Rondom de plassen is van plan om de politieke partijen te 
bevragen over hun visie op de RES. Zo wordt voor de kiezers hopelijk duidelijk hoe de 
verschillende partijen denken over de uitwerking van RES op Langeraar. De antwoorden kunt 
u terugvinden op onze website en worden gepubliceerd in de Omroeper. 
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Wat kunt u doen?  
Graag horen we van u als er vragen of ideeën zijn. U kunt deze informatie delen met uw 
buren, vrienden en of familie. Hoe meer mensen zich bewust worden van de grote 
veranderingen die ons dorp te wachten staat, des te beter. Deze berichten worden ook 
gepubliceerd op de website van de dorpsraad rondom de plassen.  U kunt ons ook vinden via 
het email adres: taskforceres@rondomdeplassen.nl 
 
In de taskforce zitten: 
Willem Beekhuizen 
Michel Pieterse 
Bart van Poppel 
Erie van Schooneveld 
Cor Heemskerk 
Anne Schouffoer 
 
 
Wij horen graag van u! 
 
P.S. 
Als Dorpsraad kunnen we altijd nieuwe leden gebruiken. Zeker in deze tijd waarin we voor 
een flink aantal uitdagingen staan. Heeft dit artikel uw interesse gewekt en voelt u zich 
betrokken bij de dorpskernen Langeraar en Papenveer, kijk dan eens op onze website; 
www.rondomdeplassen.nl 
Indien u lid wilt worden, klik dan op “lid worden” en download het formulier. Dit kunt u dan 
zowel digitaal als in de brievenbus inleveren bij de in het aanmeldingsformulier genoemde 
adressen. 
 


