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       BULLETIN 3                  
Hoe wilt U dat onze gemeente meer dan 110 

voetbalvelden (!) aan zonnepanelen in onze gemeente 
gaat plaatsen ? 

 

Gebruik uw recht op inspraak bij onze Gemeente! 

 

Kom naar de inspraakavond van de gemeente op 21 maart 
as van 19.30 – 22.00 uur in Restaurant De Dyck op de 

Woudse Dijk - Zuid 43 !!!  

Geef u eerst op via www.denkmee.nieuwkoop.nl 



Bulletin nummer 3        Maart 2023 
 
Beste Dorpsgenoten, 
 
Waarom maken we ons zo druk over de energietransitie, de RES? In de gemeente Nieuwkoop 
moet minimaal 110 voetbalvelden aan zonnepanelen worden aangelegd!!! Dit heeft 
impact op ons leefgebied en ons leefgebied in het Groene Hart is het waard om er zorgvuldig 
mee om te gaan! Onze Taskforce RES is VOOR duurzaamheid, maar ook VOOR inspraak bij 
de keuzes die tientallen jaren invloed hebben op ons mooie dorp! 
 
In onze eerdere bulletins hebben we uitgelegd wat de energie transitie inhoud. We verwijzen u 
naar onze website waar U deze bulletins kunt nalezen via deze link:  
https://rondomdeplassen.nl/taskforce-res/ 
 
Feit is dat wij, de burgers van Langeraar en Papenveer, tot nu toe te weinig betrokken zijn 
geweest bij de besluitvorming door de gemeente over de energie transitie.  
 
Een belangrijk besluit dat de gemeente reeds heeft genomen is de keuze voor 4 potentiële 
gebieden waar de zonnevelden komen. Een van deze gebieden betreft onze 
Vierambachtspolder. Dit is de polder die in het zuiden van Langeraar ligt, een prachtig gebied. 
De gemeente heeft dit besloten ondanks onze bezwaren die wij hier tegen in hebben gebracht 
o.a. een petitie met 237 tegenstemmers. Wij blijven daarom tegen. 
Als het onvermijdelijk is dat in onze polder zonnevelden komen, moeten ze goed ingepast 
worden. Ze kunnen bij voorbeeld uit het zicht worden gehouden door ze te omgeven met veel 
groen. Wij willen dat bewoners bij de inpassing maximaal inspraak krijgen. 
 
De gemeente Nieuwkoop heeft, o.a. naar aanleiding van de gesprekken die ze met onze 
Dorpsraden heeft gehad, inloopavonden georganiseerd in de dorpskernen. Op 21 maart as van 
19.30 – 22.00 uur is de inloopavond voor onze dorpen Langeraar en Papenveer. Hier zal 
gevraagd worden naar uw mening over waar en hoe de zonnevelden moeten worden ingepast. 
Gebruik uw kans om uw mening te laten horen voor U en uw nageslacht! 
 
Wij hopen velen van u op 21 maart as te zien in Restaurant De Dyck op de inspraakavond van 
de gemeente van 19.30 – 22.00 uur! Laat uw stem horen! 
 
Tot slot – gezocht nieuwe bestuursleden! 

De Taskforce RES 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. 


