
Mijn naam is Sanford Cijntje en ik wil het met u hebben over de gigantische 
samenklontering van zoekgebieden aan de grenzen van de gemeenten Amsterdam, de 
Ronde Venen en Ouder-Amstel. Gevolg hiervan is dat het stadsdeel Zuidoost, aan alle 
kanten ingesloten zal worden door windturbines. Vooral de wijk Gaasperdam zal, met deze 
plannen volledig bekneld raken en zal zowel vanuit het oosten als het westen en vanuit het 
zuiden te maken krijgen met windturbines op een paar honderd meter afstand van hun 
woningen. Zie onderstaand plattegrond. Die spreekt voor zich.  
 

 
 

De industriële windturbines zijn gepland in nabijheid van de compacte woonwijk 
Gaasperdam, waar veel mensen dicht op elkaar wonen. Een gebied met 35.000 inwoners. 
Het gaat hier hoofdzakelijk om flatgebouwen. Veel woningen hebben direct zicht op de 
geplande locaties. Ook buitenruimtes zoals balkons en dakterrassen zijn op het uitzicht 
georiënteerd. De dijken langs het water zijn belangrijke routes om even te ontspannen en 
uit te waaien.  
 

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik denk het volgende: 

In het Klimaatakkoord is aangegeven, dat elke regio in Nederland een Regionale 
Energiestrategie (RES) opstelt. Maar het aanwijzen van zoekgebieden is niet gedaan door 
de regio maar door de gemeentes. Ieder gemeente dient haar eigen zoekgebieden aan te 
wijzen. Maar niet alle gemeentes beschikken over voldoende ruimte om zoekgebieden op 
adequate wijze vast te stellen. D.w.z. dat de natuurlijke omgeving niet drastisch wordt 
aangetast; dat er geen permanente overlast veroorzaakt wordt voor bewoners in die 



omgeving en dat schaars recreatiegebied niet wordt opgeofferd. Het is vaak kiezen tussen 
twee of meer slechte opties.  

Ik zal u een voorbeeld geven. De gemeente A’dam is tot aan de stadsgrenzen volledig 
volgebouwd. Er is eigenlijk nergens plek voor zoekgebieden. Verder dan Gaasperdam 
konden ze niet meer bouwen omdat daar de grens loopt met de provincie Utrecht en de 
gemeente Ronde Venen. Nu heeft de gemeente Amsterdam toch plannen gemaakt om 
rond dit gebied van A’dam Zuidoost, windturbines te plaatsen.  

De gemeente Ronde Venen heeft ook plannen om het Geingebied aan te wijzen als 
zoekgebied voor windturbines. Dit met de argumentatie dat er weinig beleidsbeperkingen 
gelden in deze gebieden, vergeleken met hun andere gebieden. Ik interpreteer dit als: het 
ligt voldoende ver van de grote woongebieden van de gemeente Ronde Venen zelf.  

Ook de gemeente Ouder-Amstel heeft ook plannen om zoekgebieden aan te wijzen tegen 
de grens met de gemeente Amsterdam aan. Waarschijnlijk ook met de argumentatie dat er 
weinig beleidsbeperkingen gelden in die gebieden.  

Al met al is hier sprake van een stevige samenklontering van zoekgebieden aan de grenzen 
van drie gemeenten. Alle drie gemeentes denken in hun eigen gemeentelijk belang in 
plaats van de kwestie vanuit regionaal oogpunt te benaderen. Alleen als deze kwesties 
regionaal wordt opgepakt, kan er een oplossing worden gevonden waar alle stakeholders 
mee uit de voeten kunnen.  
De wijk Gaasperdam zal daar de negatieve gevolgen van ondervinden. Lawaai, 
gezondheidsklachten, slagschaduw, horizonvervuiling, verstoring groengebieden en continu 
rode knipperlichten om vliegtuigen te waarschuwen.  
 

Daarom vraag ik aan uw commissie, namens de inwoners van Gaasperdam, om in actie te 
komen en in overleg te treden met de provincie Utrecht, de gemeente Amsterdam en de 
gemeente Ouder-Amstel teneinde deze zeer ongewenste samenklontering van 
zoekgebieden te voorkomen. Wij vragen u de belangen van de bewoners centraal te stellen.  

Daarnaast voel ik mij bij dit verzoek gesterkt door de door uw Provinciale Staten 
aangenomen motie van 5 oktober 2020 ( Agendapunt 10 – Concept-Regionale 
Energiestrategieën) die zeer accuraat mijn zorgen weergeeft.  

 

Dank u voor uw aandacht.  

 

Sanford Cijntje 

Amsterdam,  

Gaasperdam (Reigersbos) 
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