
Hoe je kunt inspreken op online bijeenkomst RES NHZ  mbt zoekgebied Gaasperplas.

Vraag je gehoor via de chat in het begin van de sessie deze map te openen: 
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/ . Hierin zie je bovenaan de documenten 11.pdf .. 17.pdf
De inhoud hiervan staat onderaan beschreven. 

Argumenten om uit te kiezen:

– Zeggen dat je stichting StopWindturbinesGeingebied representeert met bijna 4700 
handtekeningen onder de petitie.

– Zeggen dat gemeente de Ronde Venen zich zorgen maakt om opstapeling windturbines langs
hun grenzen. De Ronde Venen heeft pas op de plaats gemaakt in het Geingebied. Daar 
komen geen windturbines aan de Amsterdamse grens. Ze verwacht van buurgemeenten ook 
terughoudendheid aan de grens.

– De Ronde Venen heeft brief aan RES NHZ gestuurd. Hierin onderbouwt ze haar claims en 
roept ze op tot overleg. ( bijlage 11.pdf )

– Provincie NH deelt deze zorgen mbt het grensgebied. Heeft unaniem een motie aangenomen
waarin tot overleg over de provinciegrens wordt opgeroepen ( bijlage 14.pdf )

– Het hele gebied ten zuidwesten van de Weespertrekvaart ( ofwel Provinciale weg N236 ) is 
ongeschikt voor windturbines. 

– De Gaasperplas en het park eromheen is geliefd, belangrijk en onmisbaar recreatiegebied.
– De gebiedjes ten zuiden en zuidwesten van het water zuiveringsstation Weesperkarspel van 

Waternet liggen tegen het Geingebied aan en maken daar inbreuk op het open 
cultuurhistorisch landschap.

– Daarom zoekgebied minstens halveren.
– Windturbines alleen daar waar draagvlak is bij omwonenden,
– Gemeenten kan wel 17 windturbines willen. Deze inspraak legt vast waar draagvlak is en 

waar niet. Dan blijkt vanzelf of 17 turbines mogelijk zijn. 17 windturbines zijn voor ons 
geen gegeven. De RES NHZ kan advies uitbrengen over de haalbaarheid.

– Er is nog steeds veel meer zonne-energie op te wekken op daken. Woningcorporaties moeten
hiertoe gedwongen worden, net zoals bedrijven en openbare gebouwen. Huurders moeten 
zon op dak kunnen afdwingen. Alle zon-gunstige daken moeten worden belegd met 
zonnepanelen. Zonnepanelen wordt de norm.

– Verbruik kan worden teruggeschroefd: airco's, datacentra, terrasverwarming etc zie ook de 
voorstellen van urgenda.  ( google stappenplan urgenda )

– Schiphol beperkt opwekcapaciteit van de regio door beperkingen op te leggen aan 
windturbines. Compensatie van deze derving, bijvoorbeeld in de vorm van groene stroom, is
een redelijke eis.

In de map hierboven zijn de volgende documenten te vinden:

https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/11.pdf brief B&W DRV aan RES NHZ tot overleg
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/12.pdf brief ShG_etc aan buurgemeenten DRV tot overleg 
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/13.pdf brief ShG_etc aan buurgemeenten  met afstemming
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/14.pdf unanieme motie NH
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/15.pdf uit te sluiten gebieden rondom Gein ( kaart )
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/16.pdf zoekgebied Gaasperplas volgens NHZ ( kaart )
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/17.pdf knelpunten aan de grens volgens DRV ( kaart )
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