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BULLETIN nr. 82 – april 2021
Zoekgebieden windturbines en zonnevelden - RES 1.0
Zoals wij in het vorige bulletin reeds vermeldden moet de Regionale Energie Strategie 1.0 vóór 1 juli
2021 door de regio Holland Rijnland bij de provincie Zuid-Holland worden ingediend. Eerst moeten de
gemeenteraden er nog hun goedkeuring aan verlenen. Hieronder het adres waar u de RES 1.0 kunt
vinden. De kaart met zoekgebieden die in de RES 1.0 zijn opgenomen staat hieronder.

https://wijzijnon.nl/documenten/res-1-0

Zoekgebieden voor windturbines in onze directe omgeving:
 Langs de A4 bij Roelofarendsveen, Rijpwetering, Leiderdorp en Zoeterwoude
 Langs de Ringvaart tussen Oude Wetering en Leimuiden
 Langs de N11 tussen de A4 en de containerhaven
 Langs de Gouwe ten zuiden van de containerhaven
Zoekgebied voor zonnevelden:
 Ten westen van de Langeraarseweg bij Ter Aar in de Vierambachtspolder
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De voorgeschiedenis
In Bulletin nr. 80 van oktober 2020 toonden wij de RES-kaart met zoekgebieden voor wind- en
zonne-energie. Er waren maar weinig gebieden, die niet als zoekgebied werden aangemerkt.
In Bulletin nr. 81 van januari 2021 schreven wij over het Advies Regionale Energiestrategieën en
het Groene Hart. Dit advies was opgesteld door de drie PARK’s (Provinciale Adviseurs Ruimtelijke
Kwaliteit van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht), in opdracht van het Bestuurlijk Platform Groene
Hart. Daarin werd geconcludeerd dat de 7 Regionale Energie Strategieën uit het Groene Hart zouden
resulteren in ruimtelijke chaos. Er werd een Testbeeld windenergie gepresenteerd, waarin
windturbines werden geclusterd op enkele plekken. In onze omgeving betrof dat de volgende locaties:
 Haarlemmermeer Zuid, ca 15 windturbines
 A4 – N11 aansluiting Leiden-Zoeterwoude, ca 4 windturbines
 N 11 Alphen, ca 4 windturbines
Zij vinden dat het Groene Hart grotendeels gevrijwaard moet blijven van windturbines. In ieder geval
zouden windturbines landschappelijk goed moeten worden ingepast. Daarom konden wij ons vinden in
het advies van de PARK’s. Wij hoopten dat onze regio Holland Rijnland dat advies ter harte zou
nemen. Wethouder Inge van der Meer heeft zich daarvoor ook ingezet. Helaas zijn in de RES 1.0 toch
veel meer zoekgebieden opgenomen.
De zoekgebieden in de RES 1.0
Het goede nieuws is dat het gebied ten oosten van de A4 en ten noorden van de N11 gespaard wordt,
een reserve-zoekgebied voor wind en zon ten noorden en oosten van Alphen daargelaten. In ieder
geval zijn de N 207 en de N 446 daarmee als zoekgebieden van tafel.
Het slechte nieuws is dat de A4-corridor nadrukkelijk in beeld is als zoeklocatie voor windturbines.
Daarmee wordt het open landschap tussen de Kagerplassen en Braassemermeer in tweeën
gesneden.
In het zuiden van de regio scheidt het N11-tracé de poldergebieden ter weerszijden van de Oude Rijn.
Geluidsoverlast
Niet alleen het open landschap wordt geweld aangedaan, ook zullen de omwonenden van
windturbines worden getrakteerd op nog meer geluidsoverlast. Het kan niemand, die de media volgt,
ontgaan zijn dat de geluidsnormen onacceptabel hoog zijn, niet gebaseerd op duidelijk onderzoek van
het RIVM, hoger dan het advies van de World Health Organisation en hoger dan elders in Europa.

Bron: Nationaal Kritisch Platform Windenergie

Het woord over de RES 1.0 is nu aan de gemeenteraden en aan de provincie Zuid-Holland.
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Woningbouw Noordrand Alphen aan den Rijn ?
In de pers verschijnen regelmatig berichten over uitbreidingsplannen van Alphen aan den Rijn. Eén
van die plannen betreft het project op de locatie Noordrand I, in de Vierambachtspolder langs de
zuidelijke grens van Woubrugge.
Hoe onze buurgemeente denkt over deze locatie kunt u lezen op onderstaand plaatje.

Met ecologie en natuur als uitgangspunten is onderstaande Basisvisie ontwikkeld.

e

Eerder dit jaar werd een webinar gehouden over dit plan. U kunt de presentatie vinden op 1 webinar voor
bewoners – Landschap & stad (landschap-stad.nl). Het plan is niet in beton gegoten en er volgt nog een
participatietraject, waarin ook vanuit Woubrugge kan worden deelgenomen.
De provincie Zuid-Holland is nog niet bereid bouwen buiten de gemeentelijke contouren toe te laten, maar onze
buurgemeente vertrouwt erop dat daarin op termijn verandering zal komen, gezien de grote landelijke behoefte
aan woningen. Het zal in ieder geval nog een aantal jaren duren voordat met uitvoering kan worden begonnen.
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Vereniging
Wij zijn van plan om – indien de situatie rond Corona dit toelaat – het komend najaar een Algemene
Ledenvergadering te houden. Vooruitlopend daarop informeren wij u hierbij alvast over de financiële
cijfers van 2020.

Financiële cijfers 2020
Het saldo tussen ontvangen donaties en lasten was in 2020 € 129 positief.
In 2019 was dit saldo € 728 negatief.
De ontvangen donaties waren in 2020 € 633 tegenover € 850 in 2019. Opgemerkt wordt dat er
donaties bij waren ter grootte van € 50.
De ontvangen donaties waren in 2020 dus € 217 lager dan in 2019. Daar staat tegenover dat de
lasten in het afgelopen jaar € 1.074 lager waren, vooral omdat de Algemene Ledenvergadering
vanwege Corona niet kon doorgaan.
Het totaal van de lasten was in 2020 € 504. In 2019 was dit € 1.578. De lasten betroffen in 2020 met
name onderhoud van onze website, onze bijdrage aan Stichting Groene Hart/Groene Hart Beraad en
bankkosten. In 2019 hadden we naast deze lasten ook lasten voor onze Algemene Ledenvergadering,
voor ons 20-jarig jubileum en voor overlijden/afscheid van bestuursleden.

Het batig saldo van € 129 in 2020 is toegevoegd aan onze reserve. De stand van de
reserve was per 31 december 2020 € 4.238.
De kascommissie, bestaande uit onze leden de heer Jillissen en de heer Nieuwelink, hebben rekening
en verantwoording van het bestuur over 2020 onderzocht.
In het door hen uitgebrachte verslag d.d. 6 februari jl. vermelden zij dat de stukken over 2020 een
getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging gedurende
het jaar. Zij adviseren de Algemene Ledenvergadering de penningmeester en daarmee het bestuur te
dechargeren over het gevoerde beleid in 2020.
Het bestuur dankt de heren Jillissen en Nieuwelink hartelijk voor hun onderzoek.

Onze vereniging telt momenteel 336 leden.
Allen die in 2020 gedoneerd hebben zeggen wij hartelijk dank.
Onze contributie blijft staan op € 0,00,
maar uw vrijwillige bijdrage blijft ook in 2021 zeer welkom.
Ons IBAN bankrekeningnummer is NL10 INGB 0009 3484 09
ten name van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem e.o. te Woubrugge.

