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De Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de ambitie om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn.
Een ambitieus streven dat doorleeft dat als we nu niet doen om klimaatverandering tegen te gaan, we de
gevolgen op financieel en ecologisch vlak doorschuiven naar volgende generaties. De uitdaging is
veelomvattend en vereist samenwerking met een groot aantal verschillende partijen.
In februari en maart heeft de gemeente een vijftal werkateliers georganiseerd waarin met bewoners het
gesprek werd aangegaan over mogelijke locaties voor duurzame energieopwekking. Hierbij werd met
name gesproken over de mogelijkheden voor
zonneweiden en windturbines. Maandagavond 5
maart werd op het werkatelier in Reeuwijk-Brug
het idee geopperd om het parkeerterrein van de
Reeuwijkse Hout te voorzien van verhoogde
zonnepanelen. Een mooie kans voor meervoudig
ruimtegebruik, waarbij het parkeren van auto’s
gecombineerd wordt met energieopwekking (zie
afbeelding).
Naast meervoudig ruimtegebruik en duurzame energieopwekking biedt dit nog meer voordelen. Het
parkeren onder zonnepanelen biedt schaduw en bescherming tegen de regen. Dit verhoogd het comfort
van bezoekers. De Groenalliantie heeft haar duurzame opgaven nog niet in beeld gebracht en beschikt
over gronden waar kansen liggen om duurzame energieopwekking te realiseren en zo bij te dragen aan de
gemeentelijke en landelijke duurzaamheidsdoelstellingen en het groene imago van de Groenalliantie te
versterken.
De gemeente beschikt over de juridische mogelijkheid om in onze gemeente voor 2500 tot 10.000
huishoudens decentraal de energie te mogen opwekken en leveren. De Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) heeft hiervoor toestemming te geven door een uitzonderingspositie op enkele punten
uit de Energiewet te verlenen. De gemeente is nu op zoek naar locaties waar deze energieopwekking in
samenwerking met de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk gerealiseerd kan worden. De gemeente
heeft in oktober beleid vastgesteld waarin wordt uitgesproken dat de gemeente een sterke voorkeur heeft
voor projecten die coöperatief ontwikkeld worden en dus van en voor de eigen inwoners zijn.
Op 10 november 2016 heeft het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland E.O. ingestemd
met de planvorming voor het gebiedsproject voor de entreezone en parkeerplaats bij de Reeuwijkse Hout
en daarvoor middelen beschikbaar gesteld. Het doel is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de gebruiksen belevingswaarde van dit recreatiegebied. Voor dit project is € 213.500 beschikbaar gesteld, waarvan
€170.800 voor de uitvoering en €42.700 voor de planvorming. Een ruimtelijke verkenning van de
mogelijkheden voor de integratie van duurzame energieopwekking in dit project zou in de planvorming

kunnen worden meegenomen. Hierdoor zal de invloed op de planning en kosten minimaal zijn. Voor de
kosten voor de uitvoering dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt tussen de Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk, Groenalliantie Midden-Holland E.O. en de Energiecoöperatie BodegravenReeuwijk.
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