
Persbericht

College van B&W De Ronde Venen bestempelt het Geingebied als 
geschikt zoekgebied voor zon- en windenergie

Het college heeft op 18 maart haar voorstel voor zoekgebieden aan de gemeenteraad voorgelegd. 
In dit voorstel worden naast andere gebieden ook het gehele Geingebied als meest geschikt gebied
voor zonnevelden en wind-molens gepresenteerd. U vindt het gehele voorstel hier. Alle 
voorgestelde zoekgebieden vindt U hier. In het voorstel wordt eerst gezocht in de gebieden A,P, E 
en O. Boven Mijdrecht en ten W en ZW van Abcoude. Vervolgens komt ook het Geingebied in de 
picture. In het midden wordt gelaten of naar wind- of zonne-energie wordt gezocht. Zover is B&W 
na anderhalf jaar nog niet. De gemeente wil wel voor 1 juli knopen doorhakken en een concreet 
plan opsturen naar de overkoepelende instanties terwijl de deadline daarvoor tot 1 september is 
verschoven in verband met Corona.

Het voorstel van B&W doet geen recht aan moties die de gemeenteraad op 1 oktober met grote 
meerderheden heeft aangenomen. De eerste verzoekt B&W de Stelling van Amsterdam uit te 
sluiten als zoekgebied wind. De tweede verzoekt B&W de 4700 handtekeningen van bezorgde 
omwonenden van het Geingebied te betrekken bij het voorstellen van zoekgebieden. Nog minder  
doet het recht aan de interactieve zon-en-windkaart waarop ge-enquêteerden ( door de 
gemeente ) massaal hun afwijzing van het Geingebied als zoekgebied kenbaar hebben gemaakt. 
Deze enquête werd vooraf gepresenteerd als het ultieme moment waarop het draagvlak onder 
omwonenden zou worden gemeten. Duizenden hebben toen de moeite genomen om hun afkeer 
van turbines in het Gein kenbaar te maken. Er is geen draagvlak voor.

De stichting “Stop Windturbines Geingebied” en de vereniging “Spaar het Gein” vinden dat aan de 
uitspraken van vorig najaar recht moet worden gedaan. Wij pleiten ervoor het hele Geingebied nu  
definitief te schrappen als zoekgebied wind. Het Geingebied is eeuwenoud open natuurlandschap 
met erin de Stelling van Amsterdam en de Nieuw Hollandse Waterlinie, samen Unesco 
Werelderfgoed. Het gebied is het beschermen waard en heeft als toeristische trekpleister ook een 
economische functie. Het is ook te beschermen als uitwaai- en recreatiegebied van Amsterdam. 
Ook de bewoners hebben recht op een gezonde leefomgeving zonder geluidsoverlast en 
slagschaduw. Onderzoeken tonen aan dat die tot meetbare gezondheidsschade leiden.

Wij roepen B&W op als tegenprestatie van Amsterdam te verlangen dat zij hun turbines van onze 
grenzen weghouden. Geen turbines tussen Gaasperplas en gemeentegrens en geen turbines dicht 
bij het Abcoudermeer.

https://www.duurzaamderondevenen.nl/doe+mee/nieuws/1913567.aspx?t=College-legt-voorstel-zoekgebieden-zonnevelden-en-windmolens-voor-aan-raad
https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/Pictures/pbweek11_21019_Voorgestelde%20zoekgebieden.jpg
https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/
https://derondevenen.raadsinformatie.nl/document/9226543/1/Motie%20D66,%20VVD%20en%20CDA;%20Inwonersparticipatie%20zoekgebieden
https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/artikelen/Motie%20CDA,%20VVD%20en%20D66,%20zoekgebieden%20en%20bescherming%20UNESCO%20werrelderfgoed%20gebieden%20De%20Ronde%20Venen.pdf
https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/Nieuws%20items/Bijlage%205%20-%20Voorkeursgebieden%20van%20inwoners%20voor%20uitsluiting.pdf
https://www.spaarhetgein.nl/
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