
Amendement Zienswijze Concept Regionale Agenda 2019-2023 Holland Rijnland.

De Raad van de Gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 26 september 2019 ter bespreking 
van de  Zienswijze Concept Regionale Agenda 2019-2023 Holland Rijnland

Constaterende dat:

 In 2017 het energieakkoord van Holland Rijnland is vastgesteld waarin doelstellingen zijn 
opgenomen voor de kortere (2025) en langere termijn (2050)

 Op 7 maart 2019 de gemeenteraad van Nieuwkoop per motie haar mening heeft 
geformuleerd over de ontwikkeling en opwek van duurzame energie in ons gebied

 Die mening ook is ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland in maart 2019

 Er in  maart 2019 Provinciale Statenverkiezingen hebben plaatsgevonden en het 
provinciebestuur en het te voeren beleid een sterke verandering heeft ondergaan.

 Het kabinet rond de zomer met een klimaatakkoord is gekomen , waarin rond de 600 
voorstellen zijn verwerkt

Overwegende dat:

 Gemeenten, regio´s en provincies erkennen dat zij een belangrijke partner zijn in de 
verschillende klimaatakkoorden en een belangrijke rol hebben in de uitvoering van 
maatregelen

 De concept zienswijze brief aan Holland Rijnland nog onvoldoende rekening houdt met de 
door de gemeenteraad in maart geformuleerde mening

 Het goed is en van consistent gedrag getuigt als de op 7 maart jl. geformuleerde mening aan 
Holland Rijnland wordt overgebracht in de zienswijze op de Regionale Agenda.

Besluit de tekst onder het kopje Regionale energiestrategie in de concept zienswijze, 
overeenkomstig de in maart uitgesproken mening, aan te vullen met:

¨ Daarnaast is het van belang te constateren dat voor het verkrijgen van een echt breed draagvlak 
onder de bevolking tijd en inzet nodig is. Die tijd is ook nodig om voorwaarden te creëren die de 
energietransitie vervolgens in een versnellingsfase kunnen brengen. De inzet op korte termijn van 
grote turbines en zonnevelden heeft een grote impact op omwonenden en op het open landschap. 
Het te snel uitrollen van deze windturbines en zonnevelden kan belemmerende effecten hebben op 
de ontwikkeling en inzet van nieuwe effectieve voorzieningen. Voor de kortere termijn moeten 
meer oplossingen voor opwek overwogen kunnen worden. Verder moet het realiseren van turbines 
en zonnevelden passen binnen de kaders van de door de gemeentes op te stellen omgevingsvisies.
En zoals hiervoor aangegeven vragen wij u ons vroegtijdig te betrekken bij de uitvoering van  dit 
belangrijke thema.¨

En gaat over tot de orde van de dag,

Nieuwkoop, 26 september 2019

Natuurlijk Nieuwkoop

Berry Dors


