Onderwerp mail: Digitaal Dorpsberaad over zonneweides. Doe je mee?

Baambrugge, 12 februari 2021

Beste Baambruggers,
Het is je vast niet ontgaan dat er een levendige discussie is ontstaan over
zonnevelden en windmolens in de directe omgeving van Baambrugge. Daarom komt
er een digitaal dorpsberaad, waar iedereen voor is uitgenodigd op woensdag 24
februari 19.30 uur. De link daarvoor volgt later. Maar eerst: waar gaat het over?

De procedure
Het is begonnen met de procedure om zoekgebieden aan te wijzen voor de
opwekking van hernieuwbare energie met zon en wind. Dit is een opgave uit het
Klimaatakkoord waar het Rijk, provincies en gemeenten afspraken over hebben
gemaakt. Alle gemeenten moeten een bijdrage leveren, dus ook De Ronde Venen.
Onze gemeente heeft via een online tool alle inwoners uitgenodigd aan te geven
welke plek geschikt zou kunnen zijn voor windmolens of zonnevelden. De resultaten
van deze zogenoemde ‘zon en windkaart’ zijn bekend. Eén van de locaties die hieruit
naar voren is gekomen, ligt in het Angstellandschap (een “rode stip” in het deel van
het land tussen De Horn, de Hoog- en Groenlandse molen, de Rijksstraatweg en het
Zand- en Jaagpad). Er is veel onrust ontstaan over de procedure die tot deze rode
stip heeft geleid. Ook zijn veel Baambruggers bezorgd over de impact van een groot
zonneveld in dit prachtige stuk landschap.

Een alternatief van ons allemaal
Hoewel deze locatie nog helemaal niet zeker is, denken we dat er andere en betere
geschikte locaties zijn.
Stichting Red het Angstellandschap heeft met een petitie (“stem tegen”) en een
aantal spandoeken in het dorp laten zien dat er grote zorg bestaat over de aantasting
van het Angstellandschap. Dat valt te begrijpen, maar het is jammer dat met dit
tegengeluid ook de indruk wordt gewekt dat zonne- en windenergie helemaal geen
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goed idee is en dat heel Baambrugge moet worden ontzien (tot een straal van 2 km
tot de Angstel).
Baambrugge staat als kleine kern voor een opgave. Hoe kunnen we als
Baambruggers een bijdrage leveren aan het verder verduurzamen, met behoud van
het Angstellandschap? Is het mogelijk om de botsende belangen te overbruggen?
Kunnen we een alternatief plan ontwikkelen voor het opwekken van duurzame
energie waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met alle belangen in ons dorp?
Een plan waarbij de opbrengst ook ten goede komt aan Baambrugge, zoals de
verenigingen, de basisschool en het dorpshuis? Natuurlijk kan dat!

Op naar een Energiek Baambrugge, mét behoud van ons mooie
Angstellandschap en opbrengsten voor het dorp
Energiek Baambrugge is een werkgroep van de Vereniging Dorpsbelangen
Baambrugge. Deze vereniging staat voor de belangen van alle bewoners. Het gaat
hierbij om leefklimaat en leefbaarheid, maar ook het bevorderen van de goede
onderlinge band tussen alle Baambruggers.
De werkgroep Energiek Baambrugge wil dat iedereen goed wordt geïnformeerd over
wat er speelt. Wat de dilemma’s en de verschillende belangen zijn. Maar de
werkgroep wil ook laten zien het echt noodzakelijk is dat we samen een bijdrage
leveren aan de energietransitie mét behoud van het Angstellandschap.
De werkgroep heeft een aantal dorpsgenoten bereid gevonden zich hiervoor in te
zetten om samen tot een goed doordacht alternatief plan te komen. Een plan waarin
iedereen is gekend en waarop hopelijk straks alle Baambruggers “ja” tegen zeggen.
Een plan waarmee met een deel van de opbrengst verenigingen en activiteiten in het
dorp kunnen worden ondersteund. Een plan waarmee Baambrugge zich weer eens
op de kaart kan zetten. Dit is immers waar Baambrugge sterk in is! Wij doen het met
elkaar. Dat hebben we eerder laten zien met de verbouwing van het dorpshuis en de
renovatie van de brug.
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Digitaal Dorpsberaad, doe je mee?
Denk en doe mee! De eerste stap is het Digitale Dorpsberaad, een online
bijeenkomst voor alle Baambruggers. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op
woensdag 24 februari om 19:30. Save the date! Meer informatie volgt.
Heb jij voor die tijd vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op of mail via energiekbaambrugge@gmail.com.
Namens de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge,
de werkgroep Energiek Baambrugge:
Paul Boontje
Nico Bos
Reinier Bloemer
Monica Kwakkelstein
Gerard de Korte
Thijs de Pijper
Mariette van Staveren
Gerdie Schreuders
Reinier Schlingemann
Jan Willem Verloop
Dirco Te Voortwis
Petra Verboom
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