
Dringend!! 

Aan de inwoners van Rijnsaterwoude 

ENQUÊTE Duurzame Energie 

 

De Dorpsraad Rijnsaterwoude hoort graag hoe u als inwoner van Rijnsaterwoude denkt over het 

plaatsen van windmolens/zonnepanelen langs de N207 voor het opwekken van duurzame energie in 

de gemeente Kaag en Braassem. 

De N207 is door Regio Holland Rijnland aangewezen voor het plaatsen van windmolens. Dit kunt u op 

de kaart hieronder (figuur1) zien. Er wordt al lange tijd gesproken over de mogelijkheid om 

windmolens/zonnepanelen te plaatsen langs de N207.  

Negen december vindt er een digitale participatie avond plaats voor Rijnsaterwoude. Tijdens deze 

avond kunnen de inwoners hun mening geven over de plannen van de gemeente Kaag en Braassem 

over windmolens en zonnepanelen. De Dorpsraad wil die avond graag van zich laten horen en wil 

daarom graag weten hoe de inwoners van Rijnsaterwoude denken over het plaatsen van windmolens 

en zonnepanelen langs de N207 of andere vormen van duurzame energie. 

Graag inleveren vóór 2 december a.s. door: 

- Of dit document met de antwoorden te scannen en te e-mailen aan 

dorpsraadrijnsaterwoude @gmail.com 

- Of dit document ingevuld in één van de brievenbussen van een bestuurslid te stoppen 

Enquête: 

 

Figuur 1: De kansenkaart van Holland Rijnland met mogelijke locaties voor zonne- en/of windenergie. 



 

Figuur 2: Windmolen met een tip hoogte tot wel 250 m. 

Bent u voor / tegen plaatsing van windmolens langs de N207 (zie figuur 2)? 

⃝  VOOR 

⃝ NEUTRAAL 

⃝ TEGEN 

Reden:  

 

 

 

 

Figuur 3: Zonneparken ter grootte van vele voetbalvelden. 

Bent u voor / tegen plaatsing van zonnepanelen langs de N207 (zie figuur 3)? 

⃝  VOOR 



⃝ NEUTRAAL 

⃝ TEGEN 

Reden:  

  

Bent u voor / tegen diverse vormen van kernenergie? Deze kan efficiënt worden ingezet voor de 

productie van waterstof. Waterstof kan via de bestaande infrastructuur van het 

aardgasleidingnetwerk naar de huishoudens worden gedistribueerd. 

⃝  VOOR 

⃝ NEUTRAAL 

⃝ TEGEN 

Reden:  

 

Bent u voor / tegen thermische energie uit oppervlakte water van de Braassem zie studie 

Onswarmonthaal? 

⃝  VOOR 

⃝ NEUTRAAL 

⃝ TEGEN 

Reden:  

 

Hebt u nog andere ideeën: 

 

 

Wat is uw adres:  

Wat is uw emailadres:  

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. In de resultaten vermelden we uitsluitend anonieme 

gegevens.  

Wij danken u hartelijk voor het invullen en gaan met u mening aan de slag. 

Inleveren bij: 

- Marcel van der Hoorn, Herenweg 88 

- Ellis Bulk, Schoolstraat 20 

- Hans van der Knijff, Herenweg 113 

- Jan van Iperen, Herenweg 95 

- Wil Duivenvoorden, Herenweg 185B 

- Co van de Weteringh, Heiligegeestlaan 46 


