ENERGIEK
ABCOUDE
DOEL EN UITGANGSPUNTEN WERKGROEP
“NIEUWE ENERGIE ABCOUDE”
Gegeven dat de gemeente in 2040
klimaatneutraal wil zijn en zelf lokaal haar
duurzame energie wil opwekken
onderzoeken wij waar en hoe voldoende
duurzame energie kan worden opgewekt
met steun van de inwoners.
Concreet: waar zouden er zonneweides
en/of windturbines kunnen komen rond
Abcoude?
• Mét voldoende draagvlak onder de
lokale bevolking
• Mét voldoende opbrengsten voor
inwoners van Abcoude
* Kunnen wij als dorp een plan ontwikkelen
dat wij kunnen voorleggen aan de
gemeente zodat wij zelf de regie houden?
Voorwaarden voor deelname aan
werkgroep
- Leden van de werkgroep zijn
woonachtig in Abcoude.
- Leden van de werkgroep zetten zich
constructief in om in de eerste plaats te
verkennen welke oplossingen mogelijk
zijn én draagvlak hebben onder
inwoners. Zij vertegenwoordigen geen
commerciële belangen.
- Leden van de werkgroep gaan zoveel
mogelijk uit van democratisch
vastgesteld beleid rond de lokale
doelstelling van de opwekking van
energie.
- Leden van de werkgroep zetten zich in
om naar integrale oplossingen te zoeken
en kunnen ook over de grenzen van de
zoekgebieden dichtbij hun eigen adres
heen kijken.
- Leden van de werkgroep opereren
vanuit een positieve grondhouding en
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met wederzijds respect wanneer
standpunten van elkaar afwijken.
Leden van de werkgroep zijn niet bij
voorbaat expliciet voor- of tegenstander
van zonneweides en/of windturbines.
Leden vertegenwoordigen zoveel
mogelijk een unieke expertise of uniek
belang/perspectief binnen de
werkgroep. Aspirant leden met een
vergelijkbare expertise of vergelijkbaar
belang wordt verzocht zich zo te
organiseren dat er één afgevaardigd lid
namens een achterban kan spreken.
Leden dienen beschikbaar te zijn voor
frequente (online) bijeenkomsten en
hebben tijd om “onderzoek” te doen. De
precieze organisatie zal nog nader
bepaald moeten worden.

Klankbordgroep
Inwoners uit Abcoude die graag willen
meedenken en meepraten maar deze
voorwaarden niet kunnen accepteren (om
wat voor een reden dan ook) worden niet
buitengesloten, maar worden
aangemoedigd om plaats te nemen in een
klankbordgroep die nauw contact gaat
onderhouden met de werkgroep.
Andere initiatieven
(we moeten samen aan de slag!)
Inwoners uit Abcoude die zich graag willen
inzetten op andere terreinen om de
verduurzaming van Abcoude te versnellen
in de breedst mogelijke zin worden
aangemoedigd om samen met Energiek
Abcoude en het platform Energieke
Rondeveners nieuwe initiatieven te
ontwikkelen of zich aan te melden voor
reeds bestaande initiatieven. Zie energiekerondeveners.nl.

ENERGIEK
ABCOUDE
INITIEEL PLAN WERKGROEP NIEUWE
ENERGIE
Eerste mijlpaal: ontwikkelen verschillende
kansrijke scenario’s voor lokale
energieopwekking die in het najaar kunnen
worden voorgelegd tijdens een nieuw
dorpsberaad.
Fase 1: Verkennen
In deze fase oriënteren we ons op de
opgave en de mogelijkheden voor lokale
energieopwekking binnen de (uiteindelijk)
vastgestelde zoekgebieden. Taken die
kunnen worden verdeeld over verschillende
werkgroepleden/subgroepen:
- Technische verkenning
Welke scenario’s zijn technisch mogelijk
om te voldoen aan de lokale opgave?
- Verkenning onder grondeigenaren
Wie zijn de grondeigenaren per
zoekgebied? Hoe denken zij over
zonnevelden en/of windturbines op hun
land? Hoe staan zij tegenover een lokaal
initiatief?
- Verkenning andere (commerciële)
initiatieven
Welke plannen zijn al in ontwikkeling en
worden mogelijk aan de gemeente
voorgelegd wanneer een gebied wordt
opengesteld? Zijn deze initiatieven
concurrerend aan het onze of kunnen we
samen optrekken?
- Verkenning draagvlak voor
verschillende scenario’s
Hoe denken directe omwonenden en
andere belanghebbenden dan
grondeigenaren over verschillende
scenario’s? Wat kan wél volgens hen?
- Werving
Wanneer er wordt vastgesteld dat een
bepaalde expertise of
vertegenwoordiging ontbreekt dan kan

er getracht worden om additionele
werkgroepleden te werven.
* Een secundair doel in deze fase is ook het
informeren van inwoners van Abcoude over
het besluitvormingsproces en de
mogelijkheid tot participatie (bijv. via ons
initiatief)
Fase 2: Projectontwikkeling
Nadat er is vastgesteld dat er voldoende
informatie is verzameld in de verkenfase
kunnen verschillende kansrijke scenario’s
worden geselecteerd die in deze fase in
meer detail uitgewerkt gaan worden. Het
uiteindelijk doel is om tot concrete
voorstellen te komen die aan inwoners
kunnen worden gepresenteerd en om een
voorkeursscenario vervolgens aan de
gemeente voor te leggen.

