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BULLETIN nr. 84 – juli 2021

Het ziet ernaar uit dat het weer mogelijk wordt een
Algemene Ledenvergadering te houden, en wel op
DONDERDAG 7 OKTOBER in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude.
Daarin zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde
beleid en met de leden spreken over de toekomst van onze vereniging.
Hoe het bestuur over die toekomst denkt wordt in dit bulletin toegelicht.

In dit Bulletin de volgende onderwerpen:
 Provincie Zuid-Holland stelt de RES 1.0 vast
 Wie heeft de regie over het Groene Hart?
 Hoe gaat het RES-proces verder?
 Onze vereniging: vernieuwing of beëindiging?

Provincie Zuid-Holland stelt RES 1.0 vast
De provincie Zuid-Holland heeft de Regionale Energie Strategieën beoordeeld en
vastgesteld. Voor wat betreft de RES 1.0 Holland Rijnland werd bepaald dat er geen
windturbines in het Groene Hart mogen komen, behalve als uitbreiding van bestaande
locaties. Daarmee bestendigde de provincie het langjarige beleid om het Groene Hart te
beschermen. Het intensieve lobbywerk van het regiobestuur Holland Rijnland is niet
succesvol geweest.
De gemeenteraad van Kaag en Braassem had eerder de zoeklocaties voor windturbines
langs de A4 en langs de ringvaart bij Leimuiden naar de prullenmand verwezen. De vele
protesten uit de omgeving van die locaties hebben daarbij zeker een rol gespeeld.
Verder zadelde de gemeenteraad van Kaag en Braassem Burgemeester en Wethouders op
met een onmogelijke opgave. Zij moeten nu naar andere locaties gaan zoeken, die moeten
voldoen aan nader te formuleren randvoorwaarden. De eventuele resultaten moeten dan
worden meegenomen in het proces dat in 2023 moet resulteren in een RES 2.0.
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Niet alleen de gemeenteraad van Kaag en Braassem keerde zich tegen de RES 1.0 Holland
Rijnland, voor zover die betrekking heeft op de eigen gemeente. Ook in Nieuwkoop en
Alphen aan den Rijn wil de meerderheid van de gemeenteraad geen gigantische
windturbines. Ook daar kregen de tegenstanders gehoor.
Opnieuw is gebleken dat er in het voortraject veel verkeerd is gegaan. Het handelen van het
regiobestuur onttrok zich aan heldere democratische controle. Enquêtes die draagvlak
moesten bewerkstelligen werden als sturend ervaren en waren dat ook. Het beperkte aantal
inwoners dat de moeite nam deel te nemen voelde zich gemanipuleerd. Zelfs
gemeenteraden bleken het oneens met de RES, die mede door hun eigen bestuurders was
opgesteld.
Concluderend stellen wij vast dat het open landschap van Kaag en Braassem e.o.
wederom (in ieder geval voorlopig) is gevrijwaard van een grootschalige aantasting
door windturbines.

Wie heeft de regie over het Groene Hart?
Meer dan 22 jaar heeft onze vereniging zich ingezet voor het behoud van het open
landschap, in en rondom Jacobswoude, later Kaag en Braassem. Het zwaartepunt kwam
daarbij steeds meer te liggen op de dreigende grootschalige aantasting van het open
landschap door steeds grotere windturbines.
In de beginjaren werden de besluiten voornamelijk genomen op gemeentelijk niveau. Ook al
speelde het provinciale beleid ook toen al een doorslaggevende rol. Inmiddels speelt de
gemeente nog slechts een bijrol in het ondoorzichtige regionale lichaam Holland Rijnland.
Gebleken is dat zelfs de rol van de regio Holland Rijnland ten aanzien van de ruimtelijke
inrichting van het Groene Hart uiterst beperkt is.
Het Rijk trekt in de Nationale Omgevingsvisie NOVI de regie over het Groene Hart naar
zich toe, uiteraard wel in samenspraak met de provincies. De provincie blijft
koersvast: geen uitbreiding voor woningbouw door Alphen aan den Rijn in de
Gnephoek en de Vierambachtspolder en geen windturbines in het Groene Hart. De
provincie gaat op weg naar de RES 2.0 en heeft te kennen gegeven daarbij de NOVI, de
adviezen van de Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (zie ons Bulletin nr. 81) en
van de beheerders van de elektriciteitsnetten ter harte te zullen nemen.

Hoe gaat het RES-proces verder?
De RES 2.0 moet in 2023 worden vastgesteld en pas daarin zal duidelijk worden of er dan
wel nieuwe zoekgebieden in het Groene Hart zullen komen. Overigens moeten daarna
binnen die zoekgebieden nog aanvaardbare locaties worden gevonden voor windturbines. Al
met al komen er voorlopig geen nieuwe locaties voor windturbines in onze omgeving.
16 maart 2022 zijn er weer verkiezingen voor gemeenteraden, 15 maart 2023 voor
Provinciale Staten. Zij zullen in ieder geval te maken krijgen met een rijksoverheid, die de
Nationale Omgevingsvisie heeft vastgesteld, met de impliciete bescherming van het Groene
Hart.
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Onze vereniging: vernieuwing of beëindiging?
Sinds de oprichting van onze vereniging in 1999 is er veel gebeurd en veel veranderd.





Onze vereniging heeft het “open landschap” steeds nadrukkelijk onder de aandacht
gebracht. Het heeft er zelfs toe geleid dat het woord “landschap” nauwelijks meer
gebruikt wordt zonder dat het woord “open” eraan voorafgaat.
Wij hebben ons met goede argumenten systematisch gericht op het behoud van dat
open landschap, waarbij wij ons in het bijzonder zijn gaan richten tegen grote
aantastingen, met name door windturbines. Inmiddels bestaat er veel meer
weerstand tegen het plaatsen van windturbines in het Groene Hart, zoals duidelijk is
gebleken bij het brede verzet tegen de RES 1.0 Holland Rijnland.
Onze vereniging heeft zich voornamelijk gericht op het bestuur van onze eigen
gemeente, recent ook op de regio, met uitstapjes naar de provincie. Inmiddels is
duidelijk dat niet de gemeente en de regio bepalen wat er met het Groene Hart
staat te gebeuren, maar dat de regie ligt bij Provincie en Rijk.

Dit alles heeft een aantal onvermijdelijke consequenties voor onze vereniging.




Om in de toekomst effectief te kunnen opereren moet de aandacht worden verlegd
van gemeente en regio, naar provincie en rijk. Dat vraagt een andere, maar niet
minder grote inzet van het bestuur.
Ook is gebleken dat spontane acties heel effectief kunnen zijn, ook in een laat
stadium. Het gebruik van ‘social media’ is daarbij cruciaal. Facebook en Twitter
hebben wij niet gebruikt en dat moet veranderen.
Tenslotte: de vereniging wordt al sinds de oprichting getrokken door een kleine kring
van bestuurders, waarvan de ‘ouderen’ al meer dan 20 jaar in functie zijn en zelfs de
‘jongeren’ al één of meermalen zijn herbenoemd. Aangekondigde vacatures hebben
tot dusver nooit geresulteerd in spontane ‘sollicitaties’.

Het bestuur heeft geconcludeerd dat er voor onze vereniging een nieuw bestuur moet
komen, dat enthousiast wil voortbouwen op wat sinds 1999 is bereikt.
Dit is een goed moment voor deze transformatie, want voorlopig komen in onze
omgeving geen nieuwe locaties voor windturbines. Dat de Windgroep N 207, ondanks
nee van de provincie, zegt voor wind te blijven gaan in het Groene Hart, doet daar
niets aan af.
Het bestuur hoopt van harte dat vóór 13 september enkele enthousiastelingen zich
zullen aanmelden om het nieuwe bestuur te vormen. Daarbij zullen de huidige
bestuursleden natuurlijk zorgen voor een goede overdracht.
U kunt altijd contact opnemen via info@openlandschapkaagenbraassem.nl of met
een van de bestuursleden. U weet ze vast wel te vinden!
Mocht deze oproep onverhoopt geen gehoor vinden dan ziet het bestuur geen andere
uitweg dan op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2021 het voorstel te
doen de vereniging te beëindigen, conform de bepalingen van de statuten.
Vanzelfsprekend zal de agenda voor deze vergadering tijdig worden bekend gemaakt.

