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Victor Meijer (Energiek Abcoude):

‘We denken dat genoeg mensen de noodzaak zien 
van zonneparken’
In mei van dit jaar was de stemming goed bij Abcoudenaren die de energietransitie een warm 
hart toedragen. Bij het eerste dorpsberaad over dit thema, digitaal vanwege covid, waren 140 
dorpsbewoners aanwezig en die stemden vóór daden: een ruime meerderheid wilde zonne-
parken rond het dorp, een meerderheid wilde ook windmolens in overweging nemen. Sinds-
dien werkt Victor Meijer met een groep enthousiastelingen uit Abcoude aan het realiseren van 
die dorpswens. Vanuit zijn woning aan Het Gein legt hij via de beeldtelefoon (covid) uit wat er 
in de tussentijd is gebeurd en wat we kunnen verwachten. 
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Zeven maanden, dat is lang.
“We hebben na dat dorpsberaad een paar werk-
groepen gevormd. Eén is bezig met zonnepanelen 
op grote daken, een andere met de mogelijkhe-
den om woningen te verduurzamen. En er is een 
werkgroep die alternatieven onderzoekt, zoals 
aquathermie (winning van warmte uit water, red.). 
De groep waarvan ik voorzitter ben, wilde onder-
zoeken of we steun konden vinden voor windmo-
lens of zonneparken.  
Net voor de zomer besloot de gemeenteraad ech-
ter dat windmolens in de gemeente taboe zijn. Dat 
is voor ons een politieke realiteit, dus kijken we nu 
alleen naar zonneparken. 
De vraag was al snel: gaan we zelf ontwikkelen of 
sluiten we ons aan bij bestaande initiatieven van 
professionele partijen. We hebben voor dat laat-
ste gekozen. Het opzetten van een zonnepark is 
nog knap ingewikkeld. Je hebt te maken met de 
gemeente, met Stedin (netbeheerder), met grond-
eigenaren en projectontwikkelaars. En je hebt veel 
technische kennis nodig die wij niet zomaar in huis 
hebben. Tenslotte is het zelf ontwikkelen van een 
zonnepark risicovol. Als je bijvoorbeeld de vergun-
ning niet rond krijgt, ben je je investering kwijt.”

Als je je aansluit bij andermans projecten, wat schiet 
Abcoude er dan mee op? Hebben jullie dan wel invloed?
“In het Klimaatakkoord is afgesproken te stre-
ven naar minimaal 50% lokaal eigendom van 
hernieuwbare energie. De gemeente zal dat mee 
moeten nemen in de toewijzing van een vergun-
ning. Als werkgroep kunnen wij dat lokale eigen-
dom voor Abcoude organiseren. Daarmee hebben 
wij dus invloed: wij bepalen aan welk initiatief wij 
onze steun verlenen. Of zo’n project dat zonder 
ons ook kan, is de vraag. 
We steunen niet zomaar elk plan. Daarvoor heb-
ben wij criteria opgesteld. Ten eerste is dat de lig-
ging, bij voorkeur ver van bebouwing en langs in-

frastructuur zoals de A2 of het spoor. Ten tweede 
is dat de zeggenschap in het project en als laatste 
het te verwachte rendement. 
Ook willen wij als werkgroep niet alleen bepalen 
welk park we gaan ondersteunen. Dit project is 
belangrijk voor het hele dorp, dus we willen een 
bredere groep die meebeslist. Voor een klank-
bordgroep, met een evenwichtige samenstelling, 
van ongeveer dertig mensen zoeken we daarom 
geïnteresseerden. Zij kunnen zich aanmelden via 
klankbordgroep@energiekabcoude.nl. Uiteindelijk 
zullen we onze plannen ook voorleggen aan een 
nieuw dorpsberaad.”

Weet je nu al waar die zonneparken komen? 
“Nee, maar we zijn in gesprek met vier initiatieven 
in Gein Noord, Gein Zuid, de Waardassackerpolder 
en tussen de A2 en de Angstel. Deze projecten zit-
ten nog in de planfase. Daarom vinden de grondei-
genaren en de ontwikkelaars het nog te vroeg om 
de precieze locatie naar buiten te brengen.”

Straks zit Abcoude met zo’n zonnepark, wat – hoe je het 
ook wendt of keert – geen sieraad is. En de verdiensten 
gaan naar een paar ondernemers in binnen- of buitenland. 
“Dat is exact de reden dat deze werkgroep is op-
gezet. Wij willen juist waarborgen dat de bewo-
ners er beter van worden. Die verdiensten moet je 
overigens niet overdrijven. Zonneparken zijn voor 
een deel afhankelijk van subsidies. De subsidiepot 
is beperkt. De parken die met de minste subsidie 
toekunnen, krijgen die als eerste. Een park met 
een te hoge grondprijs of een te hoge winstmarge 
voor de investeerders, valt al snel buiten de boot. 
Abcoude moet op twee manieren kunnen verdie-
nen aan een project. Via een coöperatie krijgen de 
inwoners de kans om te investeren in het project. 
Op dit moment leveren zonneparken een rende-
ment van tussen de 4 en de 7 procent, best veel 
nu de bank geen rente geeft op je spaargeld. Wij 

willen ook dat een deel ten goede komt aan een 
dorpsfonds voor Abcoude. De bestemming van 
dat fonds zullen we later vaststellen.”

Jullie zijn niet de enigen die bezig zijn. Veenwind wilde 
eerst windmolens, maar heeft zich nu ook op de zonnepa-
nelen gestort. Zijn jullie concurrenten? 
“Zeker niet. We hebben vanaf het begin goed con-
tact met elkaar. Een paar mensen van Veenwind 
nemen deel aan onze werkgroep en we hebben 
afgesproken als één partij op te trekken voor zon-
neprojecten in Abcoude.”

De gemeenteraad keerde zich tegen windmolens omdat 
er zo veel verzet tegen was vanuit de bevolking. Gaat dat 
straks weer gebeuren als je met je zonneparken komt?
“De klimaatcrisis vergt van ons allemaal een forse 
inspanning. We hebben daarom de overtuiging 
dat er genoeg mensen zullen zijn die de nood-
zaak zien van deze zonneparken.  Dat heeft het 
dorpsberaad ook laten zien. Maar er zullen altijd 
mensen zijn die wij niet mee zullen krijgen. Daar-
mee gaan we wel in gesprek. De zonneparken zijn 

nodig, voor het klimaat en om de doelstelling van 
Nederland en de gemeente te halen.”

Wanneer verwacht je dat er een zonnepark wordt gerea-
liseerd?
“Niet op korte termijn. Vergunningsprocedures 
en aanleg kosten tijd. Onlangs maakte Tennet, 
de landelijke beheerder van het hoogspannings-
netwerk, ook nog eens bekend dat er voor de ko-
mende jaren geen ruimte meer is op het Utrechtse 
net voor grootschalige projecten. Dat kan de zaak 
vertragen. Wij onderzoeken nu of projecten aan 
kunnen sluiten op het netwerk van Amsterdam.”

Kun je niet beter zonnepanelen op daken leggen?
“Het is én-én en niet óf-óf. Wij zijn vóór zon-op-
dak. Hier is een aparte werkgroep mee bezig. 
Dat geldt voor woningen en voor de vele grote 
daken van boeren en bedrijven in ons dorp. Maar 
daarmee red je het niet. De doelstellingen van de 
gemeente zijn niet te halen met alleen maar zon-
op-dak. We zullen daarom voortvarend met zon-
neparken aan de slag moeten.”

Meld je aan voor de klankbordgroep via 
klankbordgroep@energiekabcoude.nl

Vervolg - Offi  ciële bekendmakingen en mededelingen (week 51 – 24 december 2021)

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover 
zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur.

Als u een vraag heeft over de melding kunt u bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het 
telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer Z/21/185330.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer 
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Bakkerij de Kruijf B.V. voor het adres: Molmlaan 8A in Wilnis. De melding heeft betrekking op het veranderen van een 
bakkerij (Bakkerij de Kruijf B.V.) op het adres Molmlaan 8 A in Wilnis.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover 
zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur.

Als u een vraag heeft over de melding kunt u bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het 
telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer Z/21/185330.

Ontwerp omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), bekend dat zij, naar aanleiding van het verzoek daartoe, een ontwerpbesluit hebben genomen op de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu op grond van art. 2.1, lid 1, sub e en art. 2.6, lid 1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht ingediend door:

- V.O.F. B.H. Hettinga, Mijdrechtse Zuwe 4A, 3641 PG in Mijdrecht.

De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 23 december 2021 tot en met 4 februari 2022. 

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht Postbus 13101, 3507 LC te Utrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving 
van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u 
in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt 
ook op afspraak uw zienswijzen  mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in 
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden 
verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.


