
KANSENTAFEL

Bodegraven-Reeuwijk
 8 december 2020  +30 inwoners

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk organiseerde op 8 december een kansentafel-avond. Tijdens deze 

avond mochten bewoners op een fictieve kaart bouwstenen plaatsen. Die bouwstenen symboliseerden e 

volgens hen geschikte plekken binnen de gemeente voor het opwekken van duurzame energie. Hierover 

gingen zij diezelfde ook met elkaar in gesprek. Onder leiding van ‘tafelhoofden’ voerden de aanwezigen 

gesprekken over de voors en tegens van het plaatsen van die bouwstenen. Dit leidde in sommige 

gevallen tot verdiepende en daarmee waardevolle discussies. Uit deze gesprekken en discussies 

bleek onder andere dat de bewoners van Bodegraven-Reeuwijk vooral veel waarde hechten aan het 

lokaal eigendom van windmolens en zonnepanelen. Voor voldoende draagvlak voor de overgang naar 

duurzame energie is het dan ook belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor lokaal eigendom. 

Prioriteit bouwstenen 
De deelnemers gaven tijdens de werksessie de volgende voorkeur aan 
over de bouwstenen uit de concept-RES:

• Bijvoorbeeld in het 
klaverblad.

• Geeft minder last voor 
inwoners. 

• Kan in combinatie met 
lokaal eigendom.

• Nabij nieuwbouw is 
het mogelijk mits goed 
ingepast en uit het zicht.

• Zonnepanelen boven 
parkeerterreinen. 

• Opwekking zo dichtbij 
afnemers.

• Op alle geschikte daken 
inzetten.

Wind bij infrastructuur Zon bij stadsrandenZon op dak



Belangrijkste opmerkingen van deelnemers
• Gebied dat te nat en daarmee onbruikbaar is voor agrarische 

doeleinden is juist weer geschikt voor het ontwikkelen van 
zonnevelden.

• Veel koop- en huurwoningen in het dorp hebben nog geen 
zonnepanelen, daar kan verandering in worden gebracht. 

• Geef alleen een vergunning voor nieuwsbouw als daken vol 
komen te liggen met zonnepanelen. Dat geldt voor woningen 
én bedrijfspanden. 

• Windmolens langs snelwegen en in de buurt van industrieterreinen 
vormen geen probleem, windmolens in historisch landschap wel. 

• Voor het draagvlak is een belangrijke voorwaarde dat de 
windmolens en zonnepanelen in eigendom zijn van de burgers. 
Zij vinden windmolens en zonnepanelen minder hinderlijk wanneer 
zij er deels eigenaar van zijn.

• Bewoners vinden het onprettig dat ze zijn buitengesloten van 
de klimaattafels. Ze zijn niet meegenomen in de beslissing om 
windmolens en zonnepanelen te plaatsen. Die komen er nu zonder 
dat zij hebben kunnen meedenken.

• Deelnemers vroegen om de mogelijkheden voor kernenergie 
te bekijken.

Deelnemers mochten 
tijdens de sessie via een 
digitale kaart plekken 
aanwijzen die zij (het meest) 
geschikt vinden voor het 
plaatsen van windmolens en 
zonnepanelen. Met iconen 
gaven ze ook aan welke 
meerwaarde die plekken 
kunnen hebben.
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