Persbericht van de stichting “Stop Windturbines Geingebied”

College van B&W De Ronde Venen bestempelt het Geingebied als
geschikt zoekgebied voor zon- en windenergie
Het college heeft op 18 maart zijn voorstel voor zoekgebieden aan de gemeenteraad voorgelegd.
In dit voorstel worden naast andere gebieden ook het gehele Geingebied als geschikt gebied voor
zonnevelden en windturbines gepresenteerd. U vindt het nieuwsbericht 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 beeld. 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 oktober is verschoven in
verband met Corona.
Het voorstel van B&W doet geen recht aan moties die de gemeenteraad op 1 oktober 2020 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. Meer dan duizend burgers hebben toen de moeite genomen
om hun afkeer van turbines in het Gein kenbaar te maken. Er is geen draagvlak voor.
Het lijkt er op dat de gemeente meer oog heeft voor de winstgevendheid voor de windindustrie.
De gemeente heeft echter niet de financiëele knowhow om afwegingen te maken met betrekking
tot de rentabiliteit van de opwek. Zij kan niet op de stoel van de electricteitstransporteurs gaan
zitten. Zij moet kaders stellen en voor draagvlak gaan. Anders mengt zij de rol van markt en
overheid. De windindustrie zal iedere kostenpost immers presenteren als de doodsteek voor hun
business-case. Niemand die dat kan controleren.
De stichting “Stop Windturbines Geingebied” vindt 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. Ook de
bewoners hebben recht op een gezonde leefomgeving zonder geluidsoverlast en slagschaduw.
Onderzoeken tonen aan dat die tot meetbare gezondheidsschade leiden. Tenslotte is het gebied
ook te beschermen als uitwaai- en recreatiegebied van Amsterdam.
Wij roepen B&W op het Geingebied uit te sluiten als zoekgebied wind en 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.
Provinciegrenzen en gemeentegrenzen zijn in een toevallig patroon ontstaan en hebben nauwelijks
een organische relatie met het landschap. Besturen hebben de neiging planologische knelpunten
naar hun grenzen te schuiven met minder inspraak en draagvlakproblemen. Deze versnippering
leidt er toe dat we zo meteen in alle richtingen uitkijken op windturbines zoals bijvoorbeeld in
Friesland. Zie ook het rapport “via Parijs” van de rijksadviseurs ruimtelijke ordening van oktober.
Het is onbegrijpelijk dat het proces gewoon doorloopt terwijl allang duidelijk is dat er geen
draagvlak voor is: “We hebben u gehoord, maar gaan gewoon verder”. Daarvan worden wij boos.

