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De bewoners van Zuidplas mochten tijdens de kansentafel voor RES Midden-Holland hun voorkeuren 

aangeven voor geschikte locaties voor het opwekken van duurzame energie. Helaas was de animo minder 

groot dan in andere gemeenten, desondanks voerden de elf deelnemers – voor- en tegenstanders – 

waardevolle en constructieve gesprekken. Als voorkeurslocaties voor het plaatsen van windmolens en 

zonnepanelen noemden zij: langs wegen of op industrieterreinen. Ook de opties voor het installeren van 

zonnepanelen op daken en windmolens bij de kassen werden veel genoemd. Een andere optie volgens 

de bewoners is het hergebruik van ongebruikte grond of rest-veen waar boeren niets meer mee doen.

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

• Gebruik maken van ligging; 
meestal zijn er weinig 
woningen in de omgeving 
aanwezig.

• Ongebruikte ruimte aan 
weerszijden van de weg 
benutten. Geluidswallen 
aanpassen met 
zonnepanelen.

• Boer kan profiteren van 
zelf opgewekte energie, 
ondernemingskans.

• In het landschap valt 
een kleine windmolen of 
zonnedak minder op bij 
een boerderij.

• Is nu al mogelijk.
• Veel dakoppervlak 

beschikbaar.
• Niet zichtbaar.
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Belangrijkste opmerkingen van deelnemers
• Onderzoek of er boeren zijn die binnenkort stoppen met hun bedrijf. 

Misschien is hun land geschikt voor het plaatsen van windmolens of 
zonnepanelen.

• Maak windmolens en zonnepanelen lokaal eigendom. Dat zorgt 
voor meer draagvlak. 

• Zoek naar investeringsmodellen zodat ook een kasondernemer een 
windmolen op eigen terrein kan financieren.

• Energie is een nutsvoorziening, de overheid heeft een verplichting 
naar de burgers om daarin te voorzien. Energie mag geen 
verdienmodel zijn voor bedrijven die geen aandacht hebben voor 
de maatschappij.

• Plaats liever helemaal geen windmolens en plaats ook geen 
zonnevelden in de open ruimte of op andere zichtbare plekken in 
het landschap.

Weetjes
Stedin was positief over de door de deelnemers opgestelde kaart. 
Windmolens en zonnepanelen staan dicht bij bedrijventerreinen 
en snelwegen. Daar liggen ook al netwerken en is de netcapaciteit. 
Bewoners plaatsten ook bouwstenen in de polder. Hier liggen 
geen tot minder netwerkkabels. Die moeten dan eerst worden 
aangelegd. Losse zonneparken zijn niet echt handig, dat is lastig om 
te ontwikkelen. Als je windmolens vergelijkt met zonnevelden, dan 
heb je voor zonnevelden drie keer zoveel capaciteit nodig en vijf keer 
zoveel ruimte. Als netbeheerder moet je dan veel meer investeren in 
de benodigde netcapaciteit.

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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