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Nieuwsbrief VVD de Ronde Venen 2e kwartaal 2021 

Van de fractievoorzitter 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over een aantal ontwikkelingen die in het 

tweede kwartaal hebben plaatsgevonden. Voor mij persoonlijk een heel bijzonder kwartaal, 

alleen al vanwege het feit dat ik verkozen ben tot lijsttrekker van VVD De Ronde Venen. Ik 

ben werkelijk vereerd en zal mij natuurlijk vol optimisme en energie inzetten om ons liberale 

geluid in De Ronde Venen te laten horen! De doelstelling is natuurlijk om in maart 2022 de 

grootste partij van De Ronde Venen te worden. Dat kan ik niet alleen, dus ik hoop op grote 

steun en ondersteuning. Dat kan inhoudelijk op onderwerpen zijn, met een donatie voor onze 

campagne, door buren en leden van verenigingen te vragen ons te steunen en/of door mee 

te werken aan acties en aanwezigheid in onze dorpen.  

De komende maanden zal ik met een enthousiaste groep mensen aan de slag gaan om te 

komen tot een verkiezingsprogramma waar we trots op kunnen zijn. Een programma door en 

voor inwoners en ondernemers. De ontvangen inbreng vanuit onze doorlopende activiteiten 

nemen we hierin mee en we gaan actief input ophalen.  

Hiernaast zal de groslijst en vervolgens de kandidatenlijst voor de verkiezingen worden 

samengesteld. Heeft u interesse, meld u dan aan met motivatiebrief en CV bij het bestuur 

(secretaris-vvd-rvv@ziggo.nl). Ook als u niet direct zelf politiek actief wilt worden maar wel 

een grote achterban heeft die u, en daarmee onze partij, met een stem zouden willen 

steunen roep ik u op om dit met een korte mail aan te geven.  

Politiek gezien was er in het tweede kwartaal genoeg te doen. Ik heb deze periode als heel 

intensief ervaren. Dat kwam vooral door de hoeveelheid aan onderwerpen die aan de orde 

geweest zijn. En specifiek vanwege het traject rondom de energietransitie en het voorstel 

voor de zogenaamde zoekgebieden waarbinnen energie opgewekt moet gaan worden. Ik 

ben in alle eerlijkheid best wel geschrokken van de verharding die ik ervaren heb. Hard voor, 

versus hard tegen en dan voornamelijk over de opwek van energie door windturbines. Als 

VVD-fractie hebben wij in mijn optiek een zeer zorgvuldig traject doorlopen voordat we ons 

standpunt bepaald hebben. Verderop in deze nieuwsbrief, en voor geïnteresseerden op onze 

website, meer informatie over dit en meer actuele onderwerpen.  

Tot slot Corona, we zijn er inmiddels zo aan 

gewend dat het wel normaal lijkt maar dat 

is het niet. Naast al het persoonlijk leed 

heeft het een gigantische impact gehad op 

veel inwoners en ondernemers. Ik hoop dat 

het aantal gevaccineerden snel op blijft 

lopen en we steeds verder de goede kant 

op gaan. Dan kan er weer geld worden 

verdiend, kunnen we elkaar weer meer 

fysiek ontmoeten en hopelijk genieten van 

vakantie. 

Als u wilt bijdragen of aanvullende vragen 

heeft over bovenstaande hoor ik het graag. 

Bart Richter 

0616080223 

b.richter@vvdderondevenen.nl 

mailto:secretaris-vvd-rvv@ziggo.nl
mailto:b.richter@vvdderondevenen.nl
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Lokaal duurzaam, oog voor lokale ondernemers! (Contactpersoon: Bart Richter) 

Een belangrijk onderwerp in het kader van de duurzaamheidsopgave is het stimuleren van 

zonnepanelen op daken. Niet alleen voor de opgave van belang maar ook een kans voor 

onze eigen ondernemers in de gemeente. Er kan tenslotte geld aan verdiend worden wat 

goed is voor de ondernemers en dus ook voor werkgelegenheid.  

Wat ons als VVD verbaasd heeft is dat de gemeente tot nu toe uitsluitend communiceert 

over de partij winstuitjewoning. Lokale ondernemers worden niet genoemd. Dit is naar onze 

mening onterecht! Je moet de mogelijkheden van onze ondernemers in ieder geval 

meenemen in de communicatie waarna inwoners vervolgens zelf een keuze kunnen maken. 

Hierover heeft Bart, namens de VVD, een motie ingebracht die met grote meerderheid van 

stemmen is aangenomen. Alleen D66 en PVDA/GL konden zich hier niet in vinden. 

Terugblik raadsbehandeling energieopwekking door zon & wind (Contactpersoon: Bart 

Richter) 

Na een intensief traject heeft de gemeenteraad een besluit 

genomen over het raadsvoorstel met betrekking tot de 

zogenaamde zoekgebieden zon en wind. Dit zijn gebieden 

waarbinnen gekeken kan gaan worden of en zo ja wat de 

mogelijkheden zijn om aan energie opwek te doen. Als VVD De 

Ronde Venen kijken we met een lach en een traan terug op de 

genomen besluiten. Bart Richter, fractievoorzitter: “Blij zijn we 

met het besluit om opwekking van elektriciteit door windturbines 

in alle gebieden uit te sluiten. Er is onvoldoende draagvlak, er is 

onduidelijkheid over gezondheidsrisico’s en over de effecten op flora en fauna. Dit is het 

juiste besluit”. Het amendement (wijzigingsvoorstel op het raadsvoorstel) van Ronde Venen 

Belang (RVB) en VVD is mede ingediend door de Seniorenpartij, het CDA en Lijst 8 kernen 

en met meerderheid van stemmen aangenomen. 

Ook hebben wij, geïnspireerd door de inbreng van dorpsinitiatieven en inwoners, een 

voorstel gedaan om de indeling van de zoekgebieden in twee gebieden te clusteren in plaats 

van in 9 aparte deelgebieden. Het idee hierachter is ruimte geven aan initiatieven om tot 

invulling van de opgave te komen en onnodige “plukjes zonnevelden” te voorkomen. Dit 

voorstel is samen met RVB, de Seniorenpartij en het CDA ingediend en aangenomen. Om 

dorpsinitiatieven voorrang te geven op commerciële partijen is er een gezamenlijke motie 

(opdracht aan het college) door CDA, VVD, RVB, D66, PVDA/GL en de Seniorenpartij 

ingediend die unanieme steun kreeg. 

Ons voorstel om het “RES bod” (bijdrage die de gemeente zal leveren aan de provincie om 

de duurzaamheidsopgave in te vullen) te verlagen naar maximaal 40% van de huidige 

ambities van 2040 en een maximum opwek voor 2030 te stellen heeft het niet gehaald. Ook 

ons voorstel om het budget voor een gebiedscoördinator uit de bestaande formatie en 

subsidiebudgetten te bekostigen in plaats van extra geld beschikbaar te stellen heeft geen 

steun van de meerderheid gekregen. 

Een aantal amendementen van D66 en CDA, D66 en CU/SGP om in bepaalde gebieden die 

in het voorstel uitgesloten zijn toch mogelijkheden te creëren voor opwek van zonne-energie 

hebben het ook niet gehaald. Dit is in onze ogen maar goed ook. Iets openstellen wat in het 

voorstel als uitgesloten opgenomen staat is in onze ogen het misleiden van inwoners en niet 

transparant.  
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Het doel van dit alles is natuurlijk het bijdragen aan de duurzaamheidsopgave die we met z’n 

allen in te vullen hebben. Dit blijft belangrijk maar wel op een verantwoorde, behapbare en 

realistisch manier. Ook in de toekomst blijven wij dit als VVD bewaken. 

Burgerinitiatief Veenergie.nu (Contactpersoon: Ed Dohle) 

Naast de stemming over zonnevelden en windmolens, werd 30 juni 2021 ook het 

burgerinitiatief Veenergie.nu op de raadsagenda geplaatst. Dit betreft een plan om 

zonnevelden op een deel van de eilanden lang de Herenweg in Vinkveen te leggen. Onze 

fractie heeft aangegeven niet vóór te kunnen stemmen. Allereerst vanwege het feit dat het 

plan niet in een zoekgebied ligt en ook omdat de financiële eisen in het plan voor de VVD 

onrealistisch zijn. Uiteindelijk heeft het burgerinitiatief het raadsvoorstel zelf, voor de 

stemming, ingetrokken. 

Veiligheid en BOA’s (Contactpersoon: Bart Richter) 

Zonder veiligheid geen vrijheid. Een belangrijk onderwerp dus waar wij zowel in het 

openbaar tijdens politieke bijeenkomsten maar ook rechtstreeks met de portefeuillehouder 

contact over onderhouden. Recent heeft de raad een voortgangsrapportage van het 

Integraal Veiligheidsplan ontvangen. Dit geeft een mooi overzicht van de voortgang op 

onderwerpen en de aandacht die onderwerpen krijgen.  

Wij vinden de ontwikkeling dat er extra BOA capaciteit 

gekomen is door een samenwerking met de 

opleidingsinstantie voor BOA’s bijzonder positief. 

Hierdoor zijn er naast onze eigen BOA’s steeds twee 

tot drie stagiaires actief in onze gemeente. De vijf 

actuele aandachtsgebieden op gebied van veiligheid 

zijn: Zorg en Veiligheid, Ondermijning, Cyberveiligheid, 

Communicatie en Veiligheid en Verkeersveiligheid en 

openbare ruimte. 

AED’s in onze gemeente (Contactpersoon Pepijn 

Schaeffer) 

Het is belangrijk om snel te kunnen handelen bij een 

hartstilstand. Het beheer en onderhoud van de AED 

kasten in onze gemeente is dan ook essentieel. Ook 

de scholing van de vrijwilligers is enorm belangrijk bij 

het redden van levens. Veiligheid is voor de VVD prio 

één.  

Daarom zijn er door ons schriftelijke vragen gesteld 

naar aanleiding van de motie die wij in 2018 hebben 

ingediend. Wij willen een duidelijk beeld krijgen van 

de beschikbare AED’s in de gemeente, de scholing 

van de vrijwilligers, het beheer en het onderhoud.  

De beantwoording was niet duidelijk genoeg en 

daarom zullen wij het onderwerp na het zomerreces laten agenderen. Hou voor het vervolg 

onze website en/of social media in de gaten voor updates en voel u vrij om u mening, visie of 

opmerkingen mee te geven. 
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Kadernota en algemene beschouwingen (Contactpersoon: Bart Richter) 

In mei/juni heeft de behandeling van de kadernota plaatsgevonden. Met deze nota geeft het 

college inzicht in de actuele stand van zaken op onderwerpen en in de plannen die zij 

hebben voor 2022. Fracties hebben de mogelijkheid hierop te reageren en 

wijzigingsvoorstellen te doen. Na de behandeling gaat het college met de uitkomsten aan de 

slag om te komen tot een begroting 2022. Als bijlage bij deze nieuwsbrief zijn onze 

algemene beschouwingen toegevoegd. Op onze website www.vvdderondevenen.nl  is onze 

mondelinge inbreng terug te lezen en zijn ook de moties en amendementen die vanuit de 

VVD aan de orde geweest zijn opgenomen.  

Bestemmingplan Vinkeveense plassen (Contactpersoon: Bart Richter & Ed Dohle) 

Het duurt te lang…. Dat is wat we hebben aangegeven bij de behandeling van de kadernota. 
Al jaren en jaren praten we over het bestemmingsplan maar de voortgang leek te stagneren. 
Grootste knelpunt was de afstemming met de Provincie om te komen tot afspraken over 
onder andere “bebouwing” (blokhutten) versus de compensatie van natuur. De fractie wil 
duidelijkheid en heeft vragen gesteld aan het college, ook onze partijgenoten in de 
provinciale fractie hebben dit gedaan. Inmiddels zijn er bestuurlijk tussen onze wethouder en 
de gedeputeerde een aantal uitgangspunten geformuleerd waarmee er weer verder gegaan 
kan worden met de uitwerking van het bestemmingsplan.  
 
Wat ons betreft moeten eigenaren van legakkers de ruimte krijgen om, onder voorwaarden, 
een dusdanige blokhut neer te zetten dat het verblijf goed te doen is. Alleen dan zullen 
eigenaren ook zorgen voor het onderhoud waaronder schoeiingen die zorgen voor het 
behoud van de legakkers. Met gezond verstand moet je kijken naar andere zaken als 
benodigde natuurcompensatie, afvalwater (septic-tanks?) en dergelijke. Wij zullen dit scherp 
blijven volgen. 
 
Amendement Voorbij-locatie unaniem aangenomen! (Contactpersoon: Rob Evers) 

De afgelopen maanden was er in de schaduw van de zon- en 

wind-discussie nog een  ander heet hangijzer in het 

gemeentebestuur. Het stedenbouwkundig kader voor de 

zogenaamde ‘’Voorbij-locatie’’ aan de Herenweg te Wilnis. Een 

plek waarop na jarenlang gedoe nu eindelijk de ‘’rotte kies’’ 

van het lelijke gebouw getrokken kan worden en er tegelijk op 

de achterliggende landtongen woningbouw kan plaatsvinden. 

28 vrijstaande woningen en ruimte voor sociale woningbouw.  

Dilemma  

En wie kan daar nu tegen zijn? Dat was de algemene sfeer in 

de raad. En tsja, die omwonenden met al die bezwaren, alleen 

maar lastig, bezwaren zijn er toch altijd? Dus woningbouw 

gaat voor! Dat was de teneur. Bouwen, bouwen, bouwen! Voor 

onze partij een dilemma, want we willen zeker opschieten met 

bouwen en een teveel aan regeltjes juist voorkomen. Maar we 

wilden ook serieus omgaan met de bezwaren. Wat te doen?  

Belangen  

Vooral onze fractie heeft vanaf november vorig jaar veel gesproken met omwonenden. En 

D66 had op enig moment de lead in contact met de initiatiefnemer. Beide partijen zagen ook 

het algemene belang, dus het belang van alle inwoners en passanten (recreanten op en 

http://www.vvdderondevenen.nl/
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langs het water) van het matigen van de dichtheid van bebouwing en van verstening. 

Immers, het historische groenblauwe lint van Wilnis in het water aan de achterzijde van de 

Herenweg moet beschermd worden tegen massaliteit van een giga villawijk. Tegelijk moest 

er inpassing komen voor sociale huur, midden huur en goedkope koop.  

Oplossing  

Op initiatief van de liberalen is er na lang gepuzzel een amendement opgesteld voor meer 

heldere inkadering van dit initiatief. In gewoon Nederlands: Duidelijke grenzen stellen, dus 

geen spijt achteraf voor een misfit of gedrocht. Er is achter de schermen gesproken met 

omwonenden, ambtenaren, initiatiefnemer, en natuurlijk andere partijen in de raad. Ook 

PvdA/GL heeft zich ingespannen voor een aanvullend amendement. 

Resultaat  

Een unaniem aangenomen amendement. Van vertegenwoordigers van omwonenden 

mochten we als fractie complimenten in ontvangst nemen. 

Timo Brockhoff, mijn rol binnen de VVD 

Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Timo 

Brockhoff, 22 jaar en ik woon in Vinkeveen. Sinds oktober 

2018 mag ik mij al lid noemen van de geweldige club, de 

VVD. Dit is ook het moment dat ik ben begonnen als 

fractieondersteuner voor VVD de Ronde Venen. Wat is mijn 

rol binnen onze club? 

Mijn onderwerpen zijn wonen, veiligheid, jeugd & 

digitalisering. 

Mijn overige werkzaamheden zijn sociale media, 

(permanente) campagne & de nieuwsbrief. 

Naast mijn rol hier in de Ronde Venen werk ik ook sinds 

maart 2020 als fractiemedewerker voor de VVD fractie in de 

provincie Utrecht. Hier houd ik mij voornamelijk bezig met 

communicatie maar ik sluit ook regelmatig aan bij 

verschillende politieke avonden. Hier leer ik ontzettend veel 

van en het geeft mij de kans om mijn netwerk te vergroten. 

Wil je meer weten of heb je een vraag? Mail of bel mij dan gerust via 

t.brockhoff@vvdderondevenen.nl of 0637343856. Ik ben ook te vinden op Facebook, Twitter 

& Instagram. 

 

Dorpsvisie Vinkeveen (Contactpersoon: Ed Dohle) 

Woensdag 7 juli, heeft onze fractie een bijeenkomst in de Boei bijgewoond, waarbij de 
gemeente een toelichting gaf op de eventuele mogelijkheden die er zijn om de dorpsvisie 
nieuw leven in te blazen. De voordelen zijn dat wegen zoals de Kerklaan en deel Herenweg 
veiliger worden en er ca. 300 woningen gebouwd kunnen worden, waarvan 30% sociale huur 
en 15 % midden-huur.  
De reacties van inwoners zijn wisselend. Als VVD-fractie zullen we goed luisteren naar 
gemeente en inwoners en het participatieproces nauw volgen.  

 

mailto:t.brockhoff@vvdderondevenen.nl
https://www.facebook.com/timobrockhoff.01
https://twitter.com/timobrockhoff
https://www.instagram.com/timo_brockhoff/
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Website VVD De Ronde Venen (Contactpersoon: Bart Richter) 

Hij staat alweer een tijdje online, onze “nieuwe” website waarmee we onze leden, inwoners 
en ondernemers kunnen informeren over actuele onderwerpen en terugkoppelingen uit de 
commissie- en raadsvergaderingen. De moeite waard om zo nu en dan eens een kijkje te 
nemen! De site is te vinden op het webadres: www.vvdderondevenen.nl en is zowel op de 
computer, tablet als op een mobiele telefoon raadpleegbaar. Naast de website zullen wij 
vanzelfsprekend ook via persberichten, onze sociale mediakanalen en door middel van dit 
soort nieuwsbrieven brieven blijven communiceren. 
 

Wist u dat: 

- Het tweede deel van het onderzoek naar de inrichting en uitvoering van het sociaal 

domein en de jeugdhulp nog loopt; 

- We hier na het reces verder over geïnformeerd zullen worden; 

- De voorgenomen bezuinigingen op bijvoorbeeld de bibliotheek de gemoederen 

bezighoudt; 

- Er wat de VVD betreft vooral gekeken moet worden naar de beste inrichting en het 

concentreren op de kerntaken van de bibliotheek zodat kosten beheersbaar blijven; 

- Er vele bestemmingsplannen zijn goedgekeurd waar woningbouw door mogelijk 

geworden is; 

- Er bijvoorbeeld op de Gossewijn van Aemstelstraat  24 sociale huurappartementen 

gebouwd gaan worden en op Twistvlied starterswoningen; 

- Er bij grotere bouwprojecten altijd voorzien moet worden in 30% sociale huur; 

- Hiermee ook starters mogelijkheden krijgen. 

 

Plotseling overlijden bestuurslid en inwoner van Abcoude Tom Voûte 

Tot slot van deze nieuwsbrief een heel triest bericht. Heel 

onverwacht bereikte ons bericht van het overlijden van Tom 

Voûte. Tom, een betrokken inwoner van Abcoude, was 

bestuurslid van de VVD Regio Rijn, Vecht en Venen. Wij 

herinneren hem als zeer enthousiast en bevlogen om ons 

liberale netwerk zo groot mogelijk te maken en te houden. Een 

netwerker pur sang die er veel tijd in stak om iedereen 

persoonlijk te benaderen, te enthousiasmeren en die altijd 

klaarstond voor de partij.  Zijn energie, inspiratie en gastvrijheid 

zullen wij niet vergeten. Wij wensen zijn 3 kinderen, verdere 

familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

 

 

 

http://www.vvdderondevenen.nl/

