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KOPPENSNELLEND DOOR 2020
Voor iedereen een lastig jaar, ons leven is definitief veranderd door
corona. Voor de gemeente ook ingewikkeld omdat bijeenkomsten met
inspraak opeens digitaal gehouden moesten worden.
Voor inwoners van Abcoude en Baambrugge wat verwarrend door nogal
overdreven plaatjes tegen windmolens in het Geingebied. Een project dat
nog niet door Veenwind was omarmd werd op voorhand onmogelijk
gemaakt door een actieve lobby van de Geinbewoners.
Toch was dit een goed leermoment voor Veenwind: wij gaan namelijk niet
over locaties, wij gaan over het selecteren van ontwikkelaars die goed
kunnen samenwerken met een energiecoöperatie.
Wij gaan ook over het organiseren van een goed proces met de omgeving
waarin lokaal eigendom een plaats heeft. Natuurlijk betreuren we dat er
op dit potentiële windproject in het Geingebied geen normale participatie
heeft kunnen plaatsvinden met alle bewoners van Abcoude en
Baambrugge.
Deze gang van zaken geeft aan dat we in een gezamenlijke leercurve
zitten hoe we dit soort ingrijpende projecten kunnen inpassen. En dat we
in collectieve oplossingen moeten denken, daarom is de rechtsvorm van
een coöperatie ook zo passend. Elk lid een stem.

Robert
P.S.
Scroll zeker even helemaal door naar beneden. Want daar stelt
ons nieuwste lid zich graag aan u voor. Met een persoonlijke
motivatie die ook zeker in de krant had gemogen!

21 februari 2020
Een heugelijk moment, vlak voordat we ingehaald werden door een
wereldwijde pandemi. En dus gewoon nog binnen de 1,5 meter het glas
heffen met elkaar!

6 maart 2020
De eerste tegenstanders beginnen zich te roeren. Toen al beetje old
school, want Clintel behoort tot het steeds schaarser wordende soort van
klimaatontkenners. Een pseudo wetenschappelijk en niet bepaald
onafhankelijke club die wel heel goed de PR knoppen weet te bedienen.

13 maart 2020
Dan is daar de officiële bekendmaking van de gemeente over de keuze
voor windmolens en zonneparken als zijnde de weg naar een
klimaatneutrale gemeente in 2040. Maar ook het moment dat de eerste
inwoners zich hardop afvragen of we het niet gewoon met panelen op
daken afkunnen...

27 maart 2020
De eerste Veenwind communicatie gaat vooral over wat een energie
coöperatie eigenlijk inhoudt en hoe vele andere coöperaties Veenwind al
met succes voorgingen. Waarbij we ook nog maar eens uitleggen hoe dat
past in de Klimaatakkoord doelstellingen en waarom lokaal eigendom zo
belangrijk is.

8 mei 2020
Robert Vermeulen, onze voorzitter aan het woord. Om te benadrukken dat
we een bewonersorganisatie zijn voor juist ook mensen met een wat
kleiner budget en die willen bijdragen aan de energietransitie.

26 juni 2020
Veenwind heeft alweer bijna 100 leden en de organisatie staat inmiddels
ook als een huis. Dus dat mag wel in de krant.

10 juli 2020
Veenwind is niet het enige burgerinitiatief dat de schouders onder de
energietransitie wil zetten. Of de beuk erin wil gooien.

24 juli 2020
De gemeente luidt officieel stap 1 van het Ronde Venen transitieproces in:

het definiëren van de zoekgebieden voor zon en windprojecten.

4 September 2020
Niet veel later volgt de gemeente met de aankondiging van een webinar
over de Regionale Energiestrategie. Alles lijkt zorgvuldig te gaan
verlopen...

18 September 2020
In Abcoude en omgeving start, met een online petitie, een stevig offensief
tegen het mogelijk aanwijzen van 't Geingebied als zoeklocatie. Veenwind
geeft met een stuk in de Groene Venen wat tegengas door factueel
en genuanceerd de noodzaak van deze lokale energietransitie nog maar
eens te benadrukken, haar rol hierin en het besluitproces zoals bedacht
door de gemeente.

18 September 2020
In diezelfde krant wordt ons ook duidelijk dat we te maken hebben met
een sterke lobbyclub met veel gevoel voor publiciteit.

20 September 2020
Met een huis-aan-huis folder, verspreid over Abcoude en omstreken,
besluiten we door te pakken op ons laatste stuk in de Groene Venen. Met
veel extra informatie over het hoe en waarom van de
klimaatdoelstellingen van Parijs tot die van de Ronde Venen. Want de
verhitte reacties op de Gein petitie heeft ons duidelijk gemaakt dat er nog
steeds veel verkeerde informatie in omloop is over de achtergrond,
noodzaak en haalbaarheid van zon- en windprojecten in onze omgeving.
Eigenlijk de taak van de gemeente maar daar blijft het stil.

25 September 2020
De bedreigende, impact volle fotomontages zorgen voor veel discussie.
Wat wij dan al vermoeden en wat later ook aangetoond wordt, is dat de
foto's nogal overdreven zijn. We hopen dat de gemeenteraad zich goed
laat informeren en niet teveel zich laat meeslepen door emoties..

25 sept 2020
De verhitte discussie rondom ‘t Gein haalt zelfs de landelijke
dagbladen. De Volkskrant vindt de commotie in onze gemeente
exemplarisch voor discussies in veel andere RES-regio’s. Telkens botsen
ambities voor groene stroom op groenbehoud.

2 oktober 2020
Wie houdt z'n rug recht in het democratisch besloten proces naar schone,
lokaal gewonnen energie? Op het laatste moment nog presenteert de
Windunie de raad nieuwe foto-impressies van windmolens in de
omgeving. Gemaakt met de erkende professionele visualisatie software
Windplanner. Die zien er, op z'n zachtst gezegd, iets anders uit... (zie de
side-by-sides op Veenwind.nl, onderaan de pagina).
Maar het mag niet meer baten. De druk is te hoog geworden.
Nog voordat de eerste stap in het transitieproces genomen is, zwicht
de gemeenteraad en wordt van eerdere besluiten afgeweken.

23 oktober 2020
Een te verwachten reactie. De druk op de overige zoekgebieden neemt
door het uitsluiten van locaties toe.
Zoals Frankrijk z'n kerncentrales aan z'n grenzen zet, zo doen
veel gemeenten dat met hun plannen voor windmolens. Windmolens zijn
goed, maar alleen als we ze niet zien... De discussie gaat hiermee over
gemeentegrenzen heen en iedereen wijst naar elkaar. Dat die gesprekken
worden gevoerd is natuurlijk goed en afstemming met andere gemeenten
ook. Maar laten we ons dan constructief inzetten om gezamenlijk te kijken
waar de beste locaties zijn voor wind- en zonne-energie en niet op
voorhand locaties uitsluiten.

13 november 2020
Met een wat rommelig ingestoken online heatmap werd ons bewoners
gevraagd mee te denken over mogelijke plekken voor zonnevelden en
windmolens in de gemeente. Met als doel begrip kweken voor de
dilemma's die daarbij komen kijken, tenminste, als we de doelstellingen
willen halen. We maken de gemeente erop attent dat er veel
onduidelijkheid is over wat voor soort conclusies er straks uit dit 'spel'
getrokken mogen worden. En er te weinig informatie is over de
achtergrond en noodzaak van het hele transitieproces. Met veel onrust tot
gevolg.

11 december 2020
De Groene Venen is niet altijd kritisch op de door derden aangeleverde
kopij die ze plaatst. Zo blijkt uit hun verslag over het webinar over de

resultaten van de zonenwindkaart. Wij hopen dat DGV volgend
jaar genuanceerder, op feiten gebaseerde informatie zal verspreiden en
zullen ze daarmee voeden. Ook de communicatie van de gemeente
rondom de energietransitie kan beter; Veenwind gaat met ze in gesprek.

28 December 2020
Tot slot en op de valreep van het nieuwe jaar; ons allernieuwste lid Remy
den Hartog.
Een mooie, iconische afsluiting van een roerig jaar. Want het is de
toekomst van zijn generatie die ons als Veenwind relevant maakt. En om
zijn motivatie kan niemand in de Ronde Venen heen.
Mijn naam is Remy den Hartog, ik ben 21 jaar oud. Al sinds lange tijd
maak ik mij in toenemende mate zorgen om de eco-klimaatcrises; om de
implicaties ervan voor de toekomst van mijzelf, alsook die van de mensen
die ik liefheb. Daarom heb ik afgelopen jaar besloten mij actief in te gaan
zetten voor de broodnodige verduurzaming van de samenleving. Via een
jongeren-duurzaamheidsgroep- bestaande uit bezorgde, doch
enthousiaste jongeren als ikzelf- ben ik in contact gekomen met de
organisatie Veenwind. De gedrevenheid en visie van hun

communicatiegroep sprak mij enorm aan, en derhalve heb ik mij onlangs
bij hen aangesloten. Ik hoop mijn vaardigheden en mijn passie voor
positieve verandering dienstbaar te maken voor de organisatie, en
daarmee voor de gemeente als geheel. Veenwind heeft grootse plannen
voor 2021, en ik kijk uit naar de rollen die ik mag gaan vervullen om deze
plannen te verwezenlijken!

EN VOORBLIKKEND OP 2021
In 2021 presenteren we onze eigen visie op omgevingsparticipatie en
binnen enkele maanden ons voorstel voor financiële participatie bij
energieprojecten. Je zult meer nieuws van Veenwind gaan zien in de
media de komende tijd. We verwachten ook een toename van
vrijwilligers die inzien dat zij ook iets kunnen bijdragen op ons onderwerp.
Dat is heel goed nieuws want dat betekent dat de input aan ideeën binnen
onze club steeds rijker en breder zal gaan worden.
We hebben al veel know how aan boord maar goede netwerkers, mensen
met deskundigheid op energiegebied en ervaren bestuurders zijn meer

dan welkom.
Verder gaan we aandacht geven aan de rol van jongeren in de energietransitie. Voor de nieuwe generaties is een toekomst zonder CO2 uitstoot
nog belangrijker dan voor oudere inwoners.
Een van die jongeren, Remy den Hartog, stelde zich hierboven al even
voor. Remy studeert filosofie en deed een uitspraak die wij heel relevant
vonden: 'De waarde van een goede toekomst moet afgezet worden tegen
de waarde van een landschap.'
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