INSPRAAK 14 mei 2021
voor de commissie Bereikbaarheid en Energie van de Provinciale Staten van Zuid-Holland

Regionale Energie Strategie – RES 1.0
Goedemiddag, mijn naam is Willem Beekhuizen. Ik spreek namens een groep verontruste bewoners
van het dorp Langeraar in de gemeente Nieuwkoop in het Groene Hart en namens de VERENIGING
TOT BEHOUD VAN HET OPEN LANDSCHAP VAN KAAG EN BRAASSEM EN OMSTREKEN.
Wij vinden de stuurgroep RES Holland Rijnland een ondemocratisch orgaan, want niet gekozen.
Ambtenaren en bestuurders hebben plannen gesmeed waar wij als inwoners van het Groene Hart
geen invloed op hadden maar die wel een enorme impact op het Groene Hart en dus onze
leefomgeving hebben.
Ik vraag 5 minuten uw aandacht voor twee van deze plannen, één over windturbines en één over
zonnevelden.
1. Windturbines in Kaag en Braassem
Ten eerste de plannen voor windturbines langs de N 207 in de het Kaag en Braassemse deel van
de Vierambachtspolder.
De voorstanders willen de N 207 tot grote infra bombarderen om zodoende plaatsing van grote
windturbines te rechtvaardigen. Maar de N 207 is geen grote infra. Het is géén snelweg. Het is een
tweebaansweg met bus strook, door het Groene Hart, met aan weerszijden prachtig uitzicht over de
polders.
U, de provincie Zuid-Holland heeft de Vierambachtspolder, een oude polder uit 1768, zelf aangemeld
voor de Canon van het Nederlandse landschap. Achttien jaar geleden heeft onze vereniging met uw
voorgangers gesproken over windturbines op dezelfde locatie. Op 3 oktober 2003 hebben Provinciale
Staten bij amendement de N 207 als zoeklocatie geschrapt. Dat standpunt heeft u sindsdien
vastgehouden. Wij hopen dat u als provincie blijft volharden in uw standpunt dat windturbines niet in
het Groene Hart thuishoren.
Uit veel nieuw medisch onderzoek, dat ik als gepensioneerd arts nauwkeurig volg, blijkt overigens dat
er wel degelijk duidelijk gezondheidsschade optreedt als windturbines te dicht bij woningen geplaatst
worden. Internationaal wordt als minimale afstand 10x de tiphoogte aangehouden, in de toekomst zal
ook die afstand verruimd worden. De locatie N 207 is ook daarom dus onmogelijk.
2. Grootschalige zonnevelden in Nieuwkoop
Het tweede punt is het feit dat de gemeente Nieuwkoop haar deel van de Vierambachtspolder als een
kansrijk zoekgebied, gebied G, heeft aangemerkt voor aanleg van grootschalige zonnevelden.
Dit gebied G, pal op de grens met de buurgemeente K&B staat niet als zodanig in de concept RES en
evenmin in het PARK-advies voor het Groene Hart, maar is blijkbaar door de Gemeente Nieuwkoop
zelf “vanuit het participatieproces” ingebracht, en dat neemt u over in uw Statenvoorstel van 20 april.
Maar hoewel de gemeente Nieuwkoop haar best heeft gedaan om burgerparticipatie van de grond te
krijgen heeft deze volledig gefaald. Corona speelt een rol natuurlijk, maar mag geen excuus zijn voor
het ontbreken van draagvlak.
Ook de argumenten voor de keuze van de Vierambachtspolder zijn gezocht en onjuist. Het is
kleigrond en er is geen synergie met andere opgaven zoals bodemdaling en stikstofemissie. Ook
zonder zonnecollectoren neemt de biodiversiteit in de weides al onrustbarend af.
De Vierambachtspolder is een mooie, weidse polder met vruchtbaar akkerland dat ook intensief
gebruikt wordt. Er is ook veel natuur met wandel- en wielrenroutes en een vaarroute over de Leidse
Vaart die uitkijkt over deze polder.

Bewoners in en rondom deze polder hebben op 23 februari een petitie aangeboden aan twee
wethouders van Nieuwkoop waarin zij aangeven géén zonnevelden in deze Groene Hartpolder te
willen. 237 mensen plus de Dorpsraad Rondom de Plassen hebben deze petitie binnen een week
getekend. Het viel op dat bijna niemand van deze 237 mensen wist van enige RES of dat hun polder
als kansrijk voor grootschalige zonnevelden wordt aangemerkt. Men voelde zich overvallen. Een
bewijs te meer dat de burgerparticipatie in Nieuwkoop volledig heeft gefaald.
In de petitie, en ook in vele brieven van burgers en de Dorpsraad werd in januari al de gemeente
gevraagd het PARK-advies te volgen om verrommeling van het landschap tegen te gaan. Onder
meer van een wethouder hoorden we, dat het PARK-advies „te laat‟ was gekomen om in het RESproces mee te nemen. Ook uit andere gemeenten kwamen dit soort geluiden. Alsof men niet inzag dat
het PARK-advies er niet eerder kón zijn. De opstellers moesten immers wachten tot de verschillende
niet-samenhangende en rommelige RESsen bekend waren geworden.
Wij hebben de gemeente herhaaldelijk gevraagd om vóór de online-participatie bijeenkomsten het
PARK-advies op de gemeente-site te zetten zodat burgers er kennis van konden nemen. Dat is niet
gebeurd helaas. Pas onlangs is als mosterd na de maaltijd het PARK-advies online gezet.
Tot onze stomme verbazing werd bij de „Terugkoppeling‟ van deze gebrekkige participatie op de
website gesteld dat er een „voorzichtige acceptatie‟ van zonnevelden is en dat de Vierambachtspolder,
gebied G een zoekgebied blijft voor grootschalige zonnevelden. En dat terwijl er, kort daarvoor, een
petitie met 237 handtekeningen tegen, met steun van de Dorpsraad is aangeboden. Onbegrijpelijk.
Besluit
Wij vragen de Provincie kaders te stellen en haar bovengemeentelijke en bovenregionale
verantwoordelijkheid te nemen, om de regie terug te pakken en de inwoners van het Groene Hart te
beschermen tegen colleges en ambtenaren die in hun ijver de eigen puzzeltjes op te lossen het
Groene Hart verkwanselen.
Wij vragen de Provincie de zonneladder aan te houden en erop toe te zien dat het PARK-advies wordt
gevolgd waarmee op verstandige wijze evenveel energie kan worden opgewekt maar dan met respect
voor en behoud van het unieke en beschermwaardige karakter van het Groene Hart.

