Cc de raad en het college van B&W van de Ronde Venen
betreft afstemming windturbines langs provinciegrens nabij Geingebied
Amsterdam, 2 november 2020
Aan de gemeenteraden en de colleges van B&W van de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel,
Amsterdam, Gooise Meren, Diemen, Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht,
Geacht college, geachte raadsleden,
Als het goed is heeft u via de RES NHZ onlangs een brief gekregen van het college van B&W van De
Ronde Venen. Ik voeg de brief als 1e bijlage toe, voor alle zekerheid. Hierin treft u een reactie aan
op de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid met de oproep om niet te kiezen
voor het plaatsen van windturbines aan de grens van deze gemeente. Ook gezien het ontbreken
van een goed proces, waarbij belanghebbenden worden betrokken, meer naar de regionale impact
wordt gekeken en de belangen van De Ronde Venen en haar bewoners worden meegewogen. De
brief vraagt u het landschap en omgeving van zoekgebieden centraal te stellen. Wij, de Vereniging
Spaar het Gein en de Stichtingen Stop Windturbines Geingebied, Stop Windturbines Aetsveld ( i.o )
en Stop Windturbines Vechtgebied ( i.o. ) onderschrijven deze oproep van harte. Van ons heeft u
vorige week een vergelijkbaar schrijven ontvangen, waarin wij u oproepen om het Geingebied te
sparen en ook de aanliggende gebieden in buurgemeenten vrij te houden van windturbines. ( 2e
bijlage )
Wij maken daarin ook melding van ruim aangenomen moties. De eerste 2 ( bijlage 3 en bijlage 4 )
zijn door de gemeenteraad van De Ronde Venen d.d. 1 oktober nagenoeg unaniem aangenomen.
De laatste ( bijlage 5 ) is op 5 oktober door de Provinciale Staten van Noord-Holland unaniem
aangenomen. De Ronde Venen sluit windturbines in de Stelling van Amsterdam uit en roept op om
haar inbedding in het Geingebied te ontzien en mee te wegen de bijna 5000 handtekeningen die
nu al tegen windturbines in het Geingebied zijn gezet. De Statenmotie roept het college op met de
provincie Utrecht en met de gemeente De Ronde Venen in overleg te treden met betrekking tot
het beschermen van het Geingebied ook gezien de erfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam.
Naar aanleiding hiervan zijn wij in overleg getreden met het secretariaat van de MetropoolRegio
Amsterdam ( MRA ). Zij zijn bereid overleg hierover te faciliteren tussen de provincies en de
betrokken gemeenten als uw besturen het secretariaat daarom zouden vragen. Wij vinden dat een
uitstekend idee. Onze suggestie zou zijn te komen tot een meer structureel overleg tussen de MRA
en de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht ter inbedding van de Amstel-Gein-Vecht
delta in het metropolitane landschap. De bescherming van de Stelling van Amsterdam en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie passen ook prima in dit meer structurele overleg. De kaart ( bijlage 6
) illustreert het belang hiervan het best.
Onze oproep aan u is de MRA te verzoeken om bedoeld overleg voor te bereiden en te
organiseren. Wij hopen dat wij voorafgaand aan dit eventuele overleg in de gelegenheid worden
gesteld onze standpunten kort toe te lichten.
Rien Leemans, namens de vereniging Spaar Het Gein
Arthur Koks namens de stichting Stop Windturbines Geingebied
Kees Neervoort, namens de stichting i.o. Stop Windturbines Aetsveld
Ron van Bekkum, namens de stichting i.o. Stop Windturbines Vechtgebied

Ter afsluiting een viertal verhelderende afbeeldingen. Ter uitvergroting: klik op de link.

Foto 2: zicht vanaf Batterij aan het Gein ( SvA )
richting Gaasperdam ( bebouwing zichtbaar )
Kaart 1: MetropoolRegio Amsterdam Met De
Ronde Venen en Stichtse Vecht

Schets 3: landschappen in hun samenhang

Kaart 4: het Geingebied: vorm patatzak
rode driehoek: turbines uitgesloten door DRV
rode bollen: uit te sluiten door N-H
rode blokken: uitgesloten door SV
De blauwe lijn is de provinciegrens voor 1990.

