Aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van Amsterdam en De Ronde Venen, aan de
colleges van gedeputeerde staten en de provinciale staten van Noord-Holland en Utrecht en aan
de RES NHZ en U16
Amsterdam, 11 oktober 2020
In 1989 heeft het rijk de provinciegrens Noord-Holland - Utrecht gewijzigd opdat het Geingebied
voortaan in één bestuurlijke hand zou komen en daarmee beter beschermd zou zijn tegen
aantasting. Het Amsterdamse deel van het Geingebied werd overgedragen aan de (toenmalige)
gemeente Abcoude. U kunt dit nalezen in de Memorie van Toelichting (p 10).
De gemeente De Ronde Venen (waarvan Abcoude thans deel uitmaakt) heeft dit in haar
raadsvergadering van 1 oktober jongstleden onderkend door de Stelling van Amsterdam en haar
landschappelijke inbedding in het Geinlandschap uit te sluiten als mogelijk zoekgebied voor
windenergie. De motie van De Ronde Venen is met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen
en als aparte bijlage toegevoegd.
De gemeente De Ronde Venen heeft ook keer op keer aangegeven met Amsterdam, met de RES
NHZ en met de provincie Noord-Holland in overleg te willen gaan om de problemen met
betrekking tot windenergie aan beide kanten van de grens te bespreken. Zij heeft een soortgelijke
afstemming aan de grens voor ogen als in dit stuk wordt voorgesteld.
Tegen de provinciegrens tussen beide provincies is sprake van vier zoekgebieden wind, die over en
weer gevoelig liggen. Zowel politiek in gemeenteraden als bij omwonenden. In dit stuk wordt
voorgesteld om deze vier zoekgebieden aan de provinciegrens te vrijwaren van windturbines. Het
gaat om drie relatief kleine (deel-)zoekgebiedjes aan de Hollandse kant en het grotere Geingebied
aan de Utrechtse kant.
Voor Amsterdammers en Gaasperdammers behoort het Geingebied samen met de aangrenzende
Gaasperplas gevoelsmatig tot het metropolitane landschap. Er zijn officieel 8 deelregio's met
betrekking tot het MRA landschap (MRA: metropool regio Amsterdam). Het Geingebied hoort hier
niet bij want het ligt over de provinciegrens. Maar voor Amsterdammers en vroeger Mondriaan,
Roelofs en Thijsse is het de dichtstbijzijnde natuur. Dichterbij dan Gooi en Kennemerland. Een
populaire bestemming voor wandelaars, fietsers en watersporters. Even sportief aan het Gein en
dan een duik in de Gaasperplas is een dagje uit voor menig Amsterdammer. Een bezoek aan het
Gein is beter voor klimaat en milieu dan een verre vliegreis. Amsterdam hoort op te komen voor
deze natuur, net zoals ze in de MRA opkomt voor de natuur in het Gooi.
Amsterdam hoort ook op te komen voor de Stelling van Amsterdam die niet voor niets haar naam
draagt. Versterking en behoud van de Stelling van Amsterdam is ook een topprioriteit voor de
provincie Noord-Holland, alleen al voor het toerisme dat de Unesco erfgoed status genereert.
Dat kunnen Amsterdam en Noord-Holland doen door de gemeente De Ronde Venen te vragen het
hele Geingebied definitief, onomwonden en zonder voorbehoud uit te sluiten als zoekgebied voor
windenergie en zelf af te zien van windenergie op Hollandse locaties die even bedreigend zijn voor
het Geingebied. Zo doen Noord- Holland en Amsterdam recht aan de wijziging van de
provinciegrens van 1989 door gezamenlijk met de provincie Utrecht en de gemeente De Ronde
Venen dit gebied te vrijwaren van windturbines.

Op 5 oktober j.l. hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland unaniem een motie
aangenomen die haar bestuur verzoekt om bovenstaande in te brengen in goed overleg met de
provincie Utrecht en andere partners in de RES-regio U16.
Met het uitsluiten van deze gebieden over en weer wint de energietransitie aan beide zijden van
de grens aan draagvlak. Een win-win voor besturen aan weerszijden.
Wij roepen de aangeschrevenen op om met elkaar in goed overleg te treden ten einde het
Geingebied en omgeving te vrijwaren van windturbines. In de vier bijlagen treft u gebieden aan
waarin wij voorstellen doen tot betere afstemming in het grensgebied.
Aan de onderkant van deze pagina treft u een kaart aan van de metropoolregio Amsterdam
( MRA ). Met betrekking tot het landschap heeft de MRA beleid ontwikkeld dat ondermeer ziet op
de ontspanningsfunctie ervan die zowel belangrijk is voor de volksgezondheid als de economie.
De kaart toont de diepe insnijding in de MRA gevormd door de gemeentes De Ronde Venen en de
Stichtse Vecht. Naar ons inzicht nodigt deze insnijding uit de samenwerking in de vorm van
structureel overleg. Een belangrijk thema in deze samenwerking zou kunnen zijn het behoud en de
versterking van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Namens de Vereniging Spaar Het Gein, Rien Leemans, Voorzitter
Namens de Stichting Stop Windturbines Geingebied, Arthur Koks, Secretaris
….

Illustratie 1: De Metropool Regio Amsterdam

Bijlage 1. NHZ: Wind 06 Amstel III deelregio Amsterdam ( RES NHZ )

Het uit te sluiten zoekgebied is rood gekleurd en ligt tegen de Abcouderplas aan. Windturbines
hier beschadigen het rijksbeschermde dorpsaanzicht van Abcoude en veroorzaken aanzienlijke
overlast voor de bewoners van de nieuwbouwwijken aan het Abcoudermeer. We stellen voor van
het zoekgebied Wind 06 ofwel Amstel III van deelregio Amsterdam (RES NHZ) uit te sluiten het deel
ten zuiden van Knooppunt Holendrecht en Tafelbergweg.

Bijlage 2. NHZ: Wind 05: Gaasperplas deelregio Amsterdam ( RES NHZ )

Het uit te sluiten zoekgebied is rood gemarkeerd en ligt tegen de provinciegrens aan en maakt deel
uit van het Groengebied Amstelland en natuurnetwerk Nederland. Windturbines daar verstoren de
Stelling van Amsterdam, het Geinlandschap en het NNN netwerk. Ze zijn strijdig met de intenties
waarmee de grenswijzing tussen Amsterdam en Abcoude tot stand zijn gekomen. Voorts doen ze
afbreuk aan de recreatieve functie van het gebied en veroorzaken ze overlast voor de omwoners.
We stellen voor van het zoekgebied Wind 05 ofwel Gaasperplas van deelregio Amsterdam (RES
NHZ) uit te sluiten het deel ten zuiden en ten zuidoosten van de Waternet Locatie Weesperkarspel.

Bijlage 3.

NHZ: Aetsveld
zoekgebied 04 Wind deelregio Gooi & VechtStreek ( RES NHZ )

Het uit te sluiten zoekgebied, de Aetsveldse Polder, is rood gemarkeerd en ligt tegen de
provinciegrens aan ten zuiden van Weesp in de Aetsveldse polder, vlak bij het Utrechtse
Nigtevecht. Een karakteristiek dorpje, idyllisch gelegen aan de Vecht. De Aetsveldse polder is een
aardkundige monument en heeft als broed- en leefgebied van weidevogels een beschermde
status. Richting Utrecht doen windturbines in de Aetsveldse polder afbreuk aan het nabijgelegen
Geingebied. Ook het beschermde dorpsgezicht van Nigtevecht zou ernstig aangetast worden door
windturbines zo dicht bij. Niet veel verder liggen de Vecht met Hinderdam en in de hollandse
gemeente de Wijde Meren de Spiegel- en Ankeveense plassen. De gemeenteraad van Weesp heeft
in grote meerderheid zich uitgesproken tegen windturbines in het Aetsveld. Wij stellen voor het
zoekgebied 04 Wind ofwel de Aetsveldse polder van de deelregio Gooi en Vechtstreek ( RES NHZ )
uit te sluiten als zoekgebied voor Windturbines.

Bijlage 4: RES U16: Het hele Geingebied

Het uit te sluiten gebied ligt tegen de provinciegrens aan en grenst aan de gemeenten Amsterdam
en Weesp. Dit gebied heeft de gemeente De Ronde Venen al uitgesloten. In de afstemming tussen
de provincies en gemeentes kan dit als Utrechtse bijdrage worden beschouwd. Op de kaart wordt
het omsloten door de 3 rode lijnen die samen een driehoek vormen. Het gebied benoorden de
blauwe lijn behoorde vroeger tot de Noord-Hollandse gemeente Weesperkarspel en is in 1989
overgeheveld van de gemeente Amsterdam naar de gemeente Abcoude teneinde het behoud van
het Geingebied onder één bestuur zeker te stellen. Dit is zo expliciet verwoord in de Memorie van
Toelichting ( p 10 ) bij deze grenswijziging. De rode bolletjes representeren de Hollandse gebieden
betrokken bij de afstemming. Tezamen met het eerder afgestane gebied, boven de blauwe lijn,
illustreren ze de evenwichtigheid van de afstemming. Noord-Holland ontziet Utrecht en vice versa.

