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Aan het college van Burgemeester en Wethouders  
en de Gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem  

Westeinde 1  

2371 AS Roelofarendsveen  
 

Woubrugge, 7 maart 2019, 
  

 
Betreft: Agendapunt 07 van de vergadering  

van het Algemeen Bestuur 
van Holland Rijnland op 13 maart 2019  
  

Geachte dames en heren, 
 

Mede namens de Dorpsraden van Leimuiden, Rijnsaterwoude en Hoogmade het 
volgende. 

 

Vanzelfsprekend is het onze dorpsraden bekend dat de gemeente Kaag en 
Braassem behoort tot de ondertekenaars van het Energieakkoord Holland 

Rijnland 2017 – 2025. 
Het is ons ook duidelijk dat de realisatie van dit akkoord kan leiden tot 

ingrijpende veranderingen in onze landschappelijke leefomgeving. 
 

Om draagvlak te vinden voor dergelijke veranderingen is vroegtijdige 
communicatie met de inwoners van groot belang. De dorpsraden rekenen het 

bevorderen van tijdige communicatie tussen inwoners en bestuurders tot hun 
kerntaken. Ook uw Raad spreekt herhaaldelijk uit dat het van belang is inwoners 

reeds vanaf het vroegste stadium te betrekken bij planvorming, zeker op het 
gebied van de ruimtelijke ordening. 

 
Tegen die achtergrond zijn wij dan ook verbaasd over de brief die momenteel 

door de regio Holland Rijnland wordt voorbereid naar de Provinciale Staten van 

Zuid-Holland en waarvan wij kennis namen middels de ‘Open Brief’ die de 
Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o. op 2 

maart j.l. aan u heeft gezonden. 
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Wij begrijpen dat de regio met de provincie wil spreken over de ruimtelijke 

mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie middels windturbines 

en zonnevelden. Niet te begrijpen valt dat in hetzelfde kader nu reeds een 
overduidelijke voorkeur wordt uitgesproken voor locaties van windturbines langs 

A- en N-wegen. De locatiekeuze en landschappelijke inrichting zijn bij uitstek 
onderwerpen die vragen om vroegtijdig overleg met de inwoners van onze 

dorpen. Wij onderschrijven dan ook de bezorgdheid die in de ‘Open brief’ tot 
uitdrukking wordt gebracht. Los van het feit dat er  niet wordt gesproken over 

andere vormen van energie, zoals bijvoorbeeld waterstof en de import van 
energie. 

 
Wij doen dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad om ervoor te zorgen 

dat de bestuurlijke regionale trein niet blijft voortdenderen zonder dat de 
inwoners de gelegenheid krijgen in te stappen bij het vertrekpunt. De 

voorgenomen brief van de regio aan de provincie is wat ons betreft een valse 
start, die spoedige correctie verdient. 

 

Graag vernemen wij uw concrete voornemens voor het tot stand brengen van 
een zinvolle dialoog met uw inwoners over deze problematiek. 

 
Met vriendelijke groet, mede namens, 

 
 

Dorpsraad Leimuiden, Leen Overbeek, 
Dorpsraad Rijnsaterwoude,  Marcel van der Hoorn,  

Dorpsraad Hoogmade, Lauris Beets, 

  
Dorpsraad Woubrugge, Ben Beukenholdt 
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