
Goedenavond, 
 
Ik ben Ruud Vlek. Ik woon in Abcoude, aan het 
Abcoudermeer. Ik spreek in als bewoner, als voorzitter van 
de Vereniging van Eigenaren en als bestuurslid van de 
stichting die het park waar wij wonen beheert.  
Als voorzitter van de coöperatie Zon op De Ronde Venen ben 
ik actief bezig met het duurzaam opwekken van energie. 
 
Ik heb kennisgenomen van de door uw raad aangewezen 
zoekgebieden, waaronder Amstel III, de Gaasperplas en de 
Aetsveldse polder. Al deze zoekgebieden grenzen direct aan 
uw buurgemeentes, waaronder de mijne: De Ronde Venen. 
  
Het Abcoudermeer maakt deel uit van het Geingebied, een 
waardevol natuurgebied met een groot landschappelijk en 
maatschappelijk belang, omringd door een rijke, kwetsbare 
natuur. Tienduizenden burgers van Amsterdam Zuid-Oost en 
vanuit de omgeving recreëren graag in dit gebied. 
Wandelaars en fietsers maken dankbaar gebruik van deze 
groene strook langs onze gemeentegrenzen. Binnen de 
gemeente De Ronde Venen is, blijkend uit een ingediende 
petitie, ruim draagvlak voor het behoud van het 
Geinlandschap. 
 
Ik dring er bij u op aan de grenzen van de zoekgebieden zo 
te veranderen dat die een ruime afstand in acht nemen ten 
opzichte van de grenzen met buurgemeenten. Met oog voor 
het grensoverschrijdend landschappelijk karakter van het 
gebied: behoud die eenheid. Ik verzoek u in dat verband 
kennis te nemen van de brief van de burgemeester en de 
wethouder van De Ronde Venen, verzonden aan de RES 
Noord-Holland Zuid waarbij een dergelijk verzoek is 
neergelegd (zie bijlage).  
 



Door de zoekgebieden binnen uw gemeentegrens te houden 
kunt u alle door uw plannen geraakte bewoners tijdig en 
juist informeren en betrekken bij de inrichting van hun 
omgeving. Zorgvuldig bestuur vraagt er immers om dat u alle 
belanghebbenden tijdig en adequaat informeert. Bewoners 
die aan de andere kant van de grens van uw gemeente 
wonen informeert u niet of nauwelijks. Zij zijn zich niet 
bewust van wat hen gaat overkomen.  
 
Ik vraag u tenslotte om bij uw besluit tot het plaatsen van 
turbines zorgvuldig naar de effecten voor omwonenden te 
kijken en onderzoeken daarnaar serieus te nemen. Neem bij 
voorkeur niet de minimale marges in acht, maar hanteer 
maatschappelijk aanvaarde marges, zodat u voorbereid bent 
op later blijkende, schadelijke effecten op de 
volksgezondheid. 
 
Samenvattend: zorg voor draagvlak bij de energie-transitie 
en luister naar uw belanghebbenden: 
• Geen turbines op de grens. Respecteer de 

gemeentegrenzen en vang alle effecten binnen uw 
eigen gemeente op. Pas de zoekgebieden hierop aan. 

• Respecteer de natuur en het kostbare erfgoed 
• Respecteer de gezondheid van uw bewoners en 

anticipeer op onderzoeksresultaten die schadelijke 
effecten aantonen die we nu nog niet kennen. 

 
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! 
 
Ruud Vlek 
ruudvlek@xs4all.nl 


