
Burgemeester mr. drs. J.W.E. Spies,
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn

Betreft: zaaknummer 351271                                                                  Hazerswoude 2-3-2021

Geachte Mevr. Spies,

Wij hebben inzage in uw brief van 27 Januari 2021 aan Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland m.b.t. 
“resultaten participatie Regionale Energie Strategie (RES)” in Alphen aan den Rijn.

U refereert daarin aan de enquête die eind 2020 in de gemeente Alphen aan den Rijn is uitgezet. 
Ons Dorpsoverleg heeft op 15 september 2020 de resultaten van onze Dorpsenquête aan wethouder 
Schotanus aangeboden, wij ontvingen daarop op 13 November een door u ondertekende reactie. Uit de 
Dorpsenquête bleek o.a. dat er onder onze inwoners zeker grote bereidheid is om een bijdrage te leveren 
aan de energietransitie en velen zijn daar al druk mee doende door het plaatsen van zonnepanelen of 
isolatiemaatregelen.  In uw brief van 13 november kondigde u aan dat u in november 2020 het gesprek met 
de inwoners wilde starten over de zogenaamde “kansenkaart”. Naar onze mening heeft dat gesprek nog 
niet plaatsgevonden  en dus onderschrijven wij de conclusie in uw brief van 27 Januari 2021 dat de RES nog 
steeds relatief onbekend is.
Op 26 Januari (1 dag vóór de datering van uw brief) zijn we middels een webinar uitgenodigd om een 
bijdrage te leveren aan het verspreiden van de RES informatie en de zogenaamde “kansenkaart”. De reacties
die we nu daarop krijgen vanuit de inwoners van Groenendijk komen overeen met de resultaten van onze 
eerdere Dorpsenquête; bijna driekwart van onze inwoners is en blijft expliciet tégen plaatsing van 
windturbines langs de N11. 

De essentie van het Groene Hart als Nationaal Landschap is volgens ons dat men dit gebied probeert te 
beschermen om zo het unieke karakter te behouden. Daar past ‘evenredige spreiding’ langs de randen en 
deels in het GH, juist niet bij. Het bundelen van bestaande infrastructuur lijkt enigszins sympathiek, maar 
het schadelijk effect op landschap en natuur is zo (juist) vele malen groter dan bij een keuze voor 
geconcentreerde locaties . 
In Alphen is nu ook het plan voor 4 hectare zonnepanelen bij het PCT terrein in de Hoogeveen 
gepresenteerd; niet gebundeld met welke infrastructuur dan ook. Het lijkt ons een betere keuze dan het 
verrommelen van een groot gebied door z.g. “evenredige spreiding”.

 Ìn dat verband wijzen we ook op het 120 ha grote natura 2000 gebied “De Wilck” dat bij plaatsing van 
windturbines langs N11 en Gemeneweg zeer nadelige effecten zal ondervinden.  Niet voor niets is de HSL 
destijds ondergronds aangelegd !

 Het is  voor onze inwoners in elk geval nu totaal onduidelijk wat plaatsing van windturbines langs de N11 
zou kunnen gaan betekenen, het ontbreekt aan essentiële informatie, ruimtelijke plaatjes ,etc.
 Veel inwoners van Groenendijk zijn derhalve zeer bezorgd over de achteruitgang van hun leefomgeving, 
horizonvervuiling, slagschaduw, geluidsoverlast of planschade.

Voorshands  verzoeken we u om in het verdere proces de uitkomst van onze dorpsenquête te respecteren. 
De conclusie moet zijn  dat er geen windturbines zullen worden geplaatst langs de N11 in het wegvak 
tussen Alphen en Zoeterwoude.

Met vriendelijke groet,

Jan Wesselingh
Voorzitter Dorpsoverleg Groenendijk /Hazerswoude Rijndijk West                                     cc.Griffie
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