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Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering, gepland voor donderdag 19 maart 2020, kon zoals we u hebben meegedeeld
niet doorgaan vanwege de Corona problemen. Het bestuur kan de vergadering, die normaal gesproken vóór 1 juli
moet plaats vinden, maximaal 4 maanden uitstellen. Wij zijn voornemens de vergadering te houden in oktober
(datum nog vast te stellen), en weer in het Schoolhuis. Wanneer de huidige 1,5 meter regel dan nog van kracht is,
kunnen we maximaal 35 leden verwelkomen. We zullen u daarover te zijner tijd nader informeren. Inmiddels zijn
we bezig geweest met het volgen van de ruimtelijke plannen in en rondom Kaag en Braassem, zoals de
ontwikkeling van de Omgevingsvisie.

Concept Omgevingsvisie Kaag en Braassem
De gemeente Kaag en Braassem heeft tot en met 7 juli jl. de Concept Omgevingsvisie ter inzage gelegd met de
mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Wij hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt en ons daarbij beperkt
tot één onderwerp: de gemeentelijke voorkeur om duurzame energie op te wekken met windturbines. Daarbij
worden de infrabundel A4/HSL en de provinciale weg N207 genoemd als “plekken waar het landschap al is
aangetast en waar dit ruimtelijk inpasbaar is”.
Onze volledige zienswijze en aanbiedingsbrief, die ook worden onderschreven door de Vereniging
Veenderpolder en Wijde Aa en de Vereniging Hoogmadesche Polder, kunt u vinden als bijlagen en op onze
website www.openlandschapkaagenbraassem.nl, met de volgende samenvatting:








Het (duurzame) energie vraagstuk is bij uitstek een grensoverschrijdend vraagstuk dat niet
binnen het beperkte oppervlak van een regio, laat staan binnen een gemeente, kan worden
opgelost. Daarvoor zijn grootschalige oplossingen nodig, waarvoor de locaties infrabundel
A4/HSL en N207 geen mogelijkheid bieden.
Het Groene Hart, waarvan Kaag en Braassem een onderdeel is, is van eminent belang voor de
leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de Randstad en moet dan ook gevrijwaard blijven van
windturbines.
Het traject Zoeterwoude – Haarlemmermeer van de A4/HSL is al grootschalig verrommeld. De
omwonenden en de wijde omgeving verdienen het niet om op de locatie infrabundel A4/HSL ook
nog enorme windturbines te zien verschijnen.
De N207 is deel van de Mooi Zuid-Holland route en de Wassenaarsche polder en de polder
Vierambacht zijn landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol. Zij voldoen aan geen enkel
gebruikelijk criterium voor plaatsing van windturbines.
Participatie kan wellicht het draagvlak onder de inwoners vergroten, maar verkleint de
landschappelijke en andere nadelige gevolgen van plaatsing van windturbines niet.
De gemeente Kaag en Braassem is voor wat betreft inwonertal wellicht een kleine speler in de
regio, maar niet voor wat betreft de oppervlakte. Daarmee heeft Kaag en Braassem in de regio
een belangrijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van het Groene Hart. Plaatsing van
windturbines binnen de gemeente is daarmee niet verenigbaar.

Wij laten zien dat wij voor ons standpunt steun vinden in de visies van het Rijk (in het concept Nationale
Omgevingsvisie van mei 2020), van het College van Rijksadviseurs (in hun advies Via Parijs van eind 2019) en in
het langjarige beleid van de provincie Zuid-Holland. Keer op keer wordt door hen betoogd dat het waardevolle
Groene Hart beschermd moet worden en dat windturbines niet overal rondgestrooid moeten worden, maar
geconcentreerd moeten worden opgesteld in gebieden die daartoe wel geschikt zijn.
Ook de dorpsraad van Rijnsaterwoude heeft een zienswijze ingediend, waarin bezwaren tegen de locatie N207
zijn opgenomen. Voorts heeft Willem Beekhuizen, arts n.p., een zienswijze ingediend waarin hij opnieuw wijst op
de schadelijke gezondheidseffecten van windturbines op omwonenden.
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“Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen”.
Citaat van de Spaanse schrijver George Santayana uit 1905

Inmiddels lijkt de geschiedenis van 20 jaar geleden zich te herhalen: de herboren Coöperatieve Windmolengroep
Jacobswoude bepleit opnieuw de plaatsing van windturbines in de Vierambachtspolder, nu met vermogens van 2
tot 3 MW. Het spreekt vanzelf dat wij ons daartegen zullen verzetten.
Van de huidige windmolens met een
vermogen rond de 3 MW is de ashoogte
gebruikelijk tussen de 90 en 125 meter hoog
en ligt de rotordiameter tussen de 100 en 150
meter. De tiphoogte (het hoogste punt) ligt
daarmee tussen de 125 en 200 meter.
Gezien de steeds verdere schaalvergroting
van windturbines, ook op het land, is het
overigens maar de vraag of het hierbij blijft.

Hoe gaat het verder?
Toen onze vereniging 20 jaar geleden werd opgericht stelden wij de vraag: milieu of milieu? Wat is in onze
omgeving het belangrijkst: de groene leefomgeving of groene energie? Na jaren discussiëren kwam het antwoord
van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Jacobswoude: hier geniet de groene leefomgeving de voorkeur.
Het groene open landschap is niet te verenigen met plaatsing van windturbines.
In de concept Omgevingsvisie van Kaag en Braassem wordt opnieuw gepoogd windturbines te verzoenen met
het open landschap, nadat dat eerder ook al was gedaan in de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie 2025
(MRSV) en in de gemeentelijke Zienswijze op de Regionale Energie Strategie (RES) van Holland Rijnland.
Opnieuw wordt geen heldere keuze gemaakt: het opwekken van een beetje groene windenergie resulteert
onvermijdelijk in een grootschalige aantasting van het open landschap.
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad zich in september gaat buigen over de concept Omgevingsvisie,
waarbij de ingediende zienswijzen ook aan de orde zullen komen, ongetwijfeld met de reactie daarop van het
College van Burgemeester en Wethouders. Waar nodig en mogelijk zullen wij ons in die discussie laten horen.

Uw steun blijft daarbij van groot belang!
Blijf gezond en geniet van de zomer!
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