datum: juli 2021

NIEUWSBRIEF 5
Beste buren,
Graag brengen we jullie in Nieuwsbrief 5 op de hoogte van de actuele zaken en voortgang projecten
van Ons Polderhart.
Informatieavonden Zon op Dak groot succes
Gepland waren 4 informatieavonden, maar omdat overal het gras binnengehaald werd en daardoor
niet iedereen kon komen, is een extra vijfde avond georganiseerd. En er bleek grote belangstelling voor
te zijn.
De 5 informatieavonden zijn goed bezocht en er zijn inmiddels 32 deelnemers voor het vervolg: de
haalbaarheidsfase van het Zon op dak-project. 70% van de grote daken in ons gebied wil meedoen. 16
boerderijen gaan ervoor, samen hebben zij een potentieel van 4.800 panelen! En er zijn ook 16
deelnemers voor zonnepanelen op woningen.
Tijdens de informatieavonden bleek dat er ook belangstelling is voor kleine windmolens. De
mogelijkheden hiervoor zullen in de volgende fase worden onderzocht door Ons Polderhart.
Op de volgende pagina twee foto’s gemaakt tijdens de bijeenkomsten in de Molenvoet aan de
Wildveldseweg.
Hoe nu verder?
Ons Polderhart heeft op basis van de informatieavonden een subsidieaanvraag voor de
Haalbaarheidsfase van het Zon op Dak-project ingediend bij de provincie Utrecht .
Doelstelling van de Haalbaarheidsfase is: inzicht krijgen in de haalbaarheid van het realiseren van
zonnepanelen, kleine windmolens en asbestsanering in het gebied, voor zowel boeren als burgers. Om
te komen tot een optimale inpassing in het elektriciteitsnet zal ook een overall gebiedsplan worden
opgesteld.
De provincie Utrecht kent de Utrechtse Subsidieregeling voor Energie Transitie (USET) om projecten
zoals de Haalbaarheidsfase Zon op Dak mogelijk te maken. In deze regeling is het mogelijk om
maximaal 75% van de kosten gesubsidieerd te krijgen tot een maximum van € 100.000,--. Wij
verwachten medio september een beslissing op onze aanvraag voor een subsidie van nét geen
€ 100.000. Vervolgens gaan we zo snel mogelijk in overleg en aan de slag met de burgers en boeren
die zich voor de vervolgfase van het project hebben opgegeven.
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Burgers & boeren vragen onze projectleider Wilko Kistemaker het hemd van het lijf

Stand van zaken onderzoek asbestdaken
Op de informatieavonden is ook gesproken over de onderzoeksmogelijkheden voor vervanging van de
asbest daken. 13 deelnemers hebben zich aangemeld voor dit onderdeel van het Zon op Dak-project.
De eerste asbestinventarisatie is begin juli uitgevoerd, bij familie de Bree. De eerste ervaringen zijn
positief. Jacob de Bree was zo vriendelijk zijn ervaringen met KP-adviseurs te delen:
“ Begin juli is bij ons een asbestinventarisatie uitgevoerd aan een drietal gebouwen. De inventarisatie
werd uitgevoerd door een ervaren vrouw. Ze had ook nog een stageloper meegenomen. De
inventarisatie is heel grondig gedaan en alles werd vastgelegd met foto’s. Zoals we verwacht hadden,
bevatten de golfplaten op het dak asbest en verder werd er geen asbest aangetroffen behalve een hele
kleine hoeveelheid in de afdichtpasta van elektradozen. Na ruim een week kregen we een uitgebreid
inventarisatierapport, waar we verder mee kunnen.”
Robbert van Dijk van KP Adviseurs zal na zijn vakantie contact opnemen met de andere deelnemers
voor het asbestonderzoek.
2

Ons Polderhart reageert op het Afwegingskader van de gemeente
Op onze brief over het “concept afwegingskader duurzame opwek” heeft het college van B&W
gereageerd. Het college vindt, de door ons voorgestelde mogelijkheid van zonnepanelen boven de
voedselopslag bij boerderijen, een interessante gedachte. Het College van B&W stelt voor dit mee te
nemen in de volgende fase. Bij de uitwerking zal er advies gevraagd worden aan de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Er is dus bereidheid tot nader onderzoek, dat stemt goed.
Over de reactie ten aanzien van landschappelijke inpassing van de zonnevelden langs het spoor is Ons
Polderhart niet tevreden. Daarom hebben wij in een brief aan de Gemeenteraad opnieuw gepleit voor
heldere vereisten voor landschappelijke inpassing en hebben gevraagd om minimaal 200 meter
afstand te houden van woningen ten opzichte van zonnevelden langs het spoor.
15 juli is de raadsvergadering geweest, waarbij aangegeven is nader onderzoek te doen naar grote
windmolens, omdat iedere vorm van energie opwekken bekeken moet worden. Tegelijkertijd zijn er
diverse moties aangenomen met betrekking tot de maximale hoogte van kleine windmolens. De
maximale as-hoogte is daarmee aanzienlijk aangepast, van 15 naar 25 meter.
Bestuur bezoekt kleine windmolen in Zegveld
Mede door de aangegeven belangstelling op de informatieavonden voor kleine windmolens heeft op
30 juni jl. het bestuur van Ons Polderhart een bezoek gebracht aan Koen Spruit, melkveehouder in
Zegveld. Koen heeft sinds een half jaar een kleine windmolen op zijn erf staan, van zo’n 15 meter hoog.
Een echt Nederlands product, duurzaam gemaakt uit recycable staal, met houten wieken en windvaan.
En fluisterstil! De kleine windmolen is een mooie en aantrekkelijke aanvulling op zon op dak. Ons
Polderhart gaat dit soort molens meenemen in het Zon op Dak-project. Dit is ook in de
subsidieaanvraag Haalbaarheidsfase opgenomen.
Op die manier wordt duurzame energie opwek in onze polders niet alleen serieuzer van omvang, maar
kan de business case van het totaal ook aantrekkelijker worden! Twee vliegen in een klap. Koen Spruit
is bereid een groep belangstellenden uit ons gebied te ontvangen. In de haalbaarheidsfase activiteiten
gaan we dit organiseren.
Kijk voor uitleg en beelden van de molen op de site van de fabrikant www.eazwind.nl
Bloeiende Bermen
Ons Polderhart heeft zich aangesloten bij het “Praktijknetwerk bloeiende bermen”, waar veel valt te
leren over het maken van bloeiende bermen, een lust voor het oog, goed voor bijen en “natuur divers”.
Twee excursies naar stukken berm en wilde tuin met het Praktijknetwerk lieten zien dat het hier om
kundige en enthousiaste deelnemers gaat, die wel aangaven dat voor een mooie natuurlijk bloeiende
berm ook wel werk verricht moet worden.
Het onderhoud en zaai- en maaibeheer dat de deelnemers op zich nemen is een behoorlijke klus. Het
plan is dat op een aantal locaties een proef wordt gedaan met het inzaaien van bloemen. De bestaande
bermbeheerder moet op de hoogte zijn anders is je mooie berm zo weer weggemaaid, terwijl je daar
nog niet aan toe was. In de zomer zal een plan worden gemaakt en akkoord worden gevraagd aan de
gemeente.
We hebben inmiddels 8 bewoners die meedoen, wil je ook meedoen met je stuk berm, bericht dan
even aan Joost Heijnis onspolderhart@gmail.com
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Op de excursie ontdekt
Website Ons Polderhart is in ontwikkeling
Inmiddels heeft de gemeente Woerden een subsidie verleend voor het maken van een website. De
domeinnaam “www.onspolderhart.nl” is gedeponeerd en na de zomer willen we de site lanceren. Er
wordt inmiddels al hard aan gewerkt.
AED in de onze polder?
Mede naar aanleiding van het bericht van Martin Verlaan over het ontbreken van een AED
(Automatische Externe Defibrillator) in ons gebied en de artikelen in de Woerdense Courant over de
Jacco Versluis stichting, die 7000 Euro ter beschikking stelt voor het aanschaffen van een AED heeft
Ons Polderhart een gratis AED aangevraagd bij de Hartstichting/Hartslag Woerden. Een AED maakt
snelle hulp bij hartstilstand mogelijk. We houden jullie op de hoogte.
Even voorstellen
Ik ben Danielle Gevers Deynoot en woon sinds een jaar of 35 op de Gerverscop 4a, geel boerderijtje.
Samen met Pieter, Lotje de Friese Stabij- die bij onweer wel eens wegloopt over de polders- twee
schapen en wat kippen. De vier kinderen zijn reeds lang het huis uit, maar komen gelukkig nog
regelmatig bij ons klussen. Ik ben sinds 1,5 jaar gepensioneerd na 40 jaar bij evofenedex logistiek te
hebben gewerkt. In arbeidsveiligheid, duurzaamheid en communicatie. Vandaar dat ik heb gereageerd
op de oproep om Ons Polderhart -bestuur bij te staan in de communicatie, zoals de nieuwsbrief en de
op te zetten website.

Een heerlijke vakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,
Hans, Kees, Tim, Martin, Jan-Willem, Joost, Arnold en Danielle
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