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Uw	inspraak	om	onnodige	aantasting	leefomgeving	te	voorkomen	
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Er is het nodige gebeurd de laatste maanden en daarom is het hoog tijd om u op de hoogte te 
houden met dit tweede bulletin van de Taskforce RES Dorpsraad Rondom de Plassen. 
Zoals u weet is het steeds belangrijker om energie te besparen en duurzame energie op te 
wekken. Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie, ofwel RES, stelde een 
‘opdracht’ vast (https://www.regionale-energiestrategie.nl/), de RES-regio Holland Rijnland 
maakte regionale plannen en wees ‘zoekgebieden’ aan waar velden met zonnepanelen kunnen 
komen. Voor Langeraar en Papenveer is vooral van belang dat het Nieuwkoopse deel van de 
Vierambachtspolder als zo'n gebied is aangewezen. Dat is de polder die u aan uw linkerhand 
ziet als u vanuit het zuiden (over de Langeraarseweg) Langeraar inrijdt.  
In Bulletin nummer 1 hebben wij u geprobeerd te schetsen hoe de keuze van de zoekgebieden 
tot stand is gekomen. Kort gezegd waren we niet tevreden met de inspraak die de inwoners 
kregen, en we waren ook niet tevreden met wat er is gedaan met de inspraak van de inwoners 
die wél reageerden. We verwijzen u voor een verdere uitleg hiervan graag naar de website van 
de Dorpsraad Rondom de Plassen (https://rondomdeplassen.nl/documenten/). De Taskforce 
RES Dorpsraad Rondom de Plassen probeert bij de verdere besluiten zo veel mogelijk 
inspraak te bereiken voor de inwoners.  
 
Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 
In maart heeft u in de Omroeper kunnen lezen wat de mening is van de verschillende partijen 
over opwekking van energie door grootschalige zonnevelden. Dit aan de hand van vragen die 
de Taskforce RES Dorpsraad Rondom de Plassen voorlegde. De verkiezingsuitslag leidde 
tot Samen Beter Nieuwkoop (6 zetels), CDA (4 zetels) en VVD (5 zetels) als grootste partijen. 
De vorming van een nieuw college is gaande, de Taskforce RES Dorpsraad Rondom de 
Plassen zal zo snel mogelijk met de nieuw verantwoordelijke wethouder in gesprek treden. 
 
Bijeenkomst Dorpsraden  
Op initiatief van de Taskforce RES Dorpsraad Rondom de Plassen vond op 21 april een 
ontmoeting plaats tussen de diverse dorpsraden en de gemeente Nieuwkoop. De tijdlijn die de 
vertegenwoordiger van de gemeente schetste, maakte duidelijk dat de gemeente vanaf 2025 
vergunningen wil verlenen voor zonnevelden. Belangrijk hierbij is de naderende invoering 
van de Omgevingswet, die meer ‘participatie’ van de samenleving eist bij de inrichting van 
onze omgeving. Met andere woorden: de inwoners moet inspraak hebben. Maar hoe dit 
vormgegeven wordt door onze gemeente, is nog niet helemaal bekend.  
 
De gemeente wil bij de beoordeling van een aanvraag van een vergunning voor een zonneveld 
gebruik kunnen maken van een zogenaamd ‘afwegingskader’. Dat is een document met eisen 
waaraan een uitbater van een zonneveld in ieder geval moet voldoen. Ook kan het 
afwegingskader criteria bevatten die gebruikt worden om tussen uitbaters te kiezen als er meer 



gegadigden zijn voor een vergunning in een bepaald zoekgebied. Dit afwegingskader was het 
voornaamste gespreksonderwerp van de vergadering op 21 april, en alle aanwezigen zien het 
belang ervan. Uiteraard vinden wij het essentieel om de inwoners van Langeraar en Papenveer 
bij het vaststellen van het afwegingskader te betrekken. Daarom is de Taskforce RES 
Dorpsraad Rondom de Plassen samen met de andere dorpsraden van Nieuwkoop en de 
gemeente bezig om een lijst met concrete eisen en criteria voor het afwegingskader te 
formuleren. Wij willen deze over een tijdje aan u voorleggen en u in de gelegenheid stellen 
om aan te geven welke criteria u het belangrijkst vindt. U moet daarbij denken aan criteria als 
'het zonneveld past goed in het landschap', 'het zonneveld schaadt het planten- en dierenleven 
niet' en 'de exploitant laat de inwoners meeprofiteren van de opbrengsten van het zonneveld'. 
 
Actiepunten voor de komende tijd van de Taskforce RES Dorpsraad Rondom de Plassen 

- Actieve participatie van onze inwoners! Dit willen we graag vertaald zien in een 
transparant stappenplan met een tijdslijn, zodat kritieke momenten in de 
besluitvorming niet ongemerkt voorbijgaan. Natuurlijk blijft de Taskforce RES 
Dorpsraad rondom de Plassen de stappen die de gemeente zet kritisch volgen. 

- Zoals hierboven al aangegeven, willen we samen met de andere dorpsraden en de 
gemeente de criteria voor het afwegingskader formuleren. Wij zullen u daarna vragen 
om deze criteria te rangschikken: aan te geven welke u het belangrijkst vindt, en welke 
u minder belangrijk vindt. Wij vragen u nu al om straks mee te doen. Het gaat om onze 
omgeving! 

- Verder wil de Taskforce RES Dorpsraad Rondom de Plassen van de gemeente 
weten of het nog mogelijk is om andere zoekgebieden aan te wijzen, die minder 
invloed hebben op ons mooie landschap. 

 
Braderie 
Op Zaterdag 10 september 2022 vindt de braderie in Langeraar plaats van 10:00 – 17:00 uur. 
De Taskforce RES Dorpsraad Rondom de Plassen zal bij de kraam van de Dorpsraad 
aanwezig zijn. Wij hopen u hier te ontmoeten om zoveel mogelijk in gesprek te kunnen 
komen.  
 
De Taskforce RES Dorpsraad Rondom de Plassen is VOOR duurzaamheid, maar ook 
VOOR inspraak bij de keuzes die tientallen jaren invloed hebben op ons mooie dorp.  
 
Tot slot 

De Taskforce RES Dorpsraad Rondom de Plassen is onderdeel van De Dorpsraad Rondom 
de plassen. Onze Dorpsraad vervult zijn taken met veel plezier en wil er alles aan doen om 
onze leefomgeving zo goed mogelijk te houden en te maken. Zij zou hierin goed hulp kunnen 
gebruiken vanwege enkele vacatures in het bestuur. Als je onze gemeente een warm hart 
toedraagt en graag een paar uurtjes per week wil investeren dan ben je van harte welkom. 
Meld je aan via ons mailadres: secretariaat@rondomdeplassen.nl.  


