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Betreft: Stakeholdersbijeenkomst over energie en ruimte in de Rijn- en Veenstreek op
6 november 2018,
Geachte leden van de gemeenteraad van Kaag en Braassem,
Op woensdag 21 november vindt een Beeldvormende vergadering plaats, waarin zal
worden gesproken over ‘Holland Rijnland Energieakkoord en Maatregelen Duurzaamheid’.
De drie hierboven genoemde verenigingen namen deel aan de stakeholdersbijeenkomst in
Boskoop op 6 november jl. en hebben begrepen dat de resultaten van deze avond (en de
twee andere stakeholdersbijeenkomsten) aan u zullen worden gepresenteerd ten behoeve
van de verdere besluitvorming.
In deze brief willen wij uiteenzetten dat wij in hoge mate verbaasd en verontrust zijn over
hetgeen zich in Boskoop afspeelde. De bijeenkomst was kennelijk bedoeld om de
aanwezigen te doordringen van de problematiek om in de Rijn- en Veenstreek windturbines
en velden zonnepanelen te lokaliseren. De deelnemers werd gevraagd aan te geven welke
locaties haalbaar zijn, op korte termijn (2025), op lange termijn en na nader onderzoek. Voor
windturbinelocaties waren de randvoorwaarden zodanig, dat er eigenlijk niets te kiezen viel.
Alle andere onderwerpen werden buiten de orde verklaard. Geheel voorspelbaar werden de
aanwezigen spelenderwijs de trechter naar de A4 en de N207 ingevoerd. Daaruit kan dan op
eenvoudige wijze worden geconcludeerd wat de inwoners kennelijk willen.
Bij het plaatsingsspel (zo werd de avond door de inleider betiteld) speelden noch provinciale,
noch gemeentelijke beleidsuitgangspunten, noch de waarden van het landschap, de flora en
de fauna, enige rol. Alles voltrok zich in het tweedimensionale platte vlak. De derde
dimensie, de hoogte, werd volkomen genegeerd. Wij hebben ook niet kunnen constateren
dat zich onder de aanwezigen iemand bevond met enig professioneel benul van
landschappelijke inrichting. De meeste mensen hebben grote moeite met de begrippen van
maat en schaal in het landschap. De enorme impact die windturbines (of bv. 380 kV-masten)
op het landschap hebben, dringt pas door wanneer ze er staan.

Ter illustratie
380 kV hoogspanningsmasten
De hoogste mast is 80 meter en
de laagste mast is 43 meter hoog.
3 MW windturbine
Van de huidige windmolens met een vermogen van 2 tot 3 MW is de ashoogte gebruikelijk tussen
de 80 en 120 meter hoog en ligt de rotordiameter tussen de 90 en 120 meter.
De tiphoogte ligt daarmee tussen de 125 en 180 meter.
De grootste windturbine bij de A4-A44 heeft een ashoogte van 57,5 m en een tiphoogte van 93 m.

De provincie Zuid-Holland daarentegen is zich volledig bewust van de ruimtelijke gevolgen
en schrijft:

Mede door de grote omvang en ruimtelijke invloed van moderne windturbines is het
van belang om deze geconcentreerd te plaatsen in daarvoor geschikte gebieden en
versnippering over de hele provincie te voorkomen. De ruimtelijke uitgangspunten zijn daarbij
dat windenergie passend is langs grootschalige infrastructuur (snelwegen), op grote
bedrijventerreinen of op de grote scheidslijnen tussen land en water; de randen van de ZuidHollandse eilanden. Windturbines plaatsen we daar waar het waait (eilanden), daar waar
energie gevraagd wordt (industrie) en daar waar ze aan kunnen sluiten bij grote
landschappelijke structuren (grootschalige overgangen land-water, grote lijnvormige
(infra)structuren).
Daarvan willen onze regio en gemeente kennelijk niets weten. Systematisch wordt
toegewerkt naar de reeds in de MRSV neergelegde voorkeur: bij voorkeur plaatsen we de
energiebronnen nabij bestaande infrastructuren als A4 of N207. Opvallend is dat de woorden
‘grootschalig’ en ‘snelwegen’ hierbij niet worden gebruikt.
Wij doen een dringend beroep op de gemeenteraad van Kaag en Braassem invulling te
geven aan het gestelde in de MRSV: landschapsvisies (laten) maken om te onderzoeken op
welke locaties dergelijke voorzieningen het landschap de minste schade toebrengen. Die
landschapsvisies, op te stellen door deskundige landschapsarchitecten en rekening houdend
met het provinciale beleid en de gemeentelijke groenblauwe ambities, dienen vervolgens met
de inwoners te worden besproken. Het kan niet de bedoeling van de MRSV zijn geweest
deze landschapsvisies te laten maken door welwillende amateuristische stakeholders,
waarvan overigens ook nog eens onduidelijk was wie die nu precies vertegenwoordigden en
waarvan sommigen geen mandaat hadden van hun leden.
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