
Aan het college van B&W en de gemeenteraad van Amsterdam en aan het college van 
gedeputeerde staten en aan de provinciale staten van Noord-Holland.

Amsterdam, 4 oktober 2020

In 1989 heeft het rijk de provinciegrens Noord-Holland Utrecht gewijzigd opdat het Geingebied 
voortaan onder één bestuur zou vallen en daarmee beter beschermd zou zijn tegen aantasting. U 
kunt dit nalezen in de Memorie van Toelichting ( p 10 ).

De gemeente De Ronde Venen heeft dit in haar raadsvergadering van 1 oktober jongstleden 
gehonoreerd door de Stelling van Amsterdam en haar landschappelijke inbedding in het 
Geinlandschap uit te sluiten als mogelijk zoekgebied voor windenergie.

De gemeente De Ronde Venen heeft ook keer op keer aangegeven met Amsterdam, met de RES 
NHZ en met de provincie Noord-Holland in overleg te willen gaan om de problemen met 
betrekking tot windenergie aan beide kanten van de grens te bespreken. Zij heeft een soortgelijke 
afstemming aan de grens voor ogen als in dit stuk wordt voorgesteld.

Tegen de provinciegrens tussen beide provincies is sprake van vier zoekgebieden wind, die over en 
weer gevoelig liggen. Zowel politiek in gemeenteraden als bij de omwonenden. In dit stuk wordt 
voorgesteld om deze vier zoekgebieden aan de provinciegrens te vrijwaren van windturbines. Het 
gaat om drie relatief kleine (deel-)zoekgebiedjes aan de Hollandse kant en het grotere Geingebied 
aan de Utrechtse kant.

Voor Amsterdammers en Gaasperdammers behoort het Geingebied gevoelsmatig tot het 
metropolitane landschap. Er zijn officieel 8 deelregio's met betrekking tot het MRA landschap 
(MRA: metropool regio Amsterdam). Het Geingebied hoort hier niet bij want het ligt over de 
provinciegrens. Maar voor Amsterdammers en vroeger Mondriaan en Thijsse is het de meest 
dichtbijzijnde natuur. Dichterbij dan Gooi en Kennemerland. Een populaire bestemming voor 
wandelaars, fietsers en watersporters. Een bezoek aan het Gein is beter voor klimaat en milieu dan
een verre vliegreis. Amsterdam hoort op te komen voor deze natuur net zoals ze in de MRA 
opkomt voor de natuur in het Gooi.

Amsterdam hoort ook op te komen voor de Stelling van Amsterdam die niet voor niets haar naam 
draagt. Versterking en behoud van de Stelling van Amsterdam is ook een topprioriteit voor de 
provincie Noord-Holland, alleen al voor het toerisme dat de Unesco erfgoed status genereert.

Dat kunnen Amsterdam en Noord-Holland doen door de gemeente De Ronde Venen te vragen het 
hele Geingebied definitief uit te sluiten voor windenergie en zelf af te zien van windenergie op 
Hollandse locaties die even bedreigend zijn voor het Geingebied. Zo doen Noord- Holland en 
Amsterdam recht aan de wijziging van de provinciegrens van 1989 door gezamenlijk met de 
provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen dit gebied te vrijwaren van windturbines.

Met het uitsluiten van deze gebieden over en weer wint de energietransitie aan beide zijden van 
de grens aan draagvlak. Een win-win voor besturen aan weerszijden.

Hieronder de vier genoemde gebieden met bijbehorende kaartjes. Rood gemarkeerd zijn de 
gebieden waar de afstemming plaatsvindt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Erfgoedtoerisme
https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19871988/0000103746/1/pdf/SGD_19871988_0005838.pdf


1. NHZ: Amstel III

Het uit te sluiten zoekgebied ligt tegen de Abcouderplas aan. Windturbines hier beschadigen het 
rijksbeschermde dorpsaanzicht van Abcoude en veroorzaken aanzienlijke overlast voor de 
bewoners van de nieuwbouwwijken aan het Abcouder Meer. We stellen voor van het zoekgebied 
Wind 06 ofwel Amstel III van deelregio Amsterdam ( RES NHZ ) uit te sluiten het deel ten zuiden 
van Knooppunt Holendrecht en Tafelbergweg.

https://www.google.nl/maps/@52.2859173,4.9507252,3731m/data=!3m1!1e3


2. NHZ: Gaasperplas e.o.
Het uit te sluiten zoekgebied ligt tegen de provinciegrens aan en maakt deel uit van het 
Groengebied Amstelland en natuurnetwerk Nederland. Windturbines daar verstoren de Stelling 
van Amsterdam , het Geinlandschap en het NNN netwerk. Ze zijn strijdig met de intenties waarmee
de grenswijzing tussen Amsterdam en Abcoude tot stand zijn gekomen.
We stellen voor van het zoekgebied Wind 05 ofwel Gaasperplas van deelregio Amsterdam ( RES 
NHZ ) uit te sluiten het deel ten zuiden en ten zuidwesten van de Waternet Locatie 
Weesperkarspel.

https://www.google.nl/maps/@52.3020321,5.0000532,1865m/data=!3m1!1e3


3. NHZ: Aetsveld
Het uit te sluiten zoekgebied, de Aetsveldse Polder, ligt tegen de provinciegrens aan ten zuiden van
Weesp in de Aetsveldse polder vlak bij het Utrechtse Nigtevecht. Een karakteristiek dorpje idyllisch 
gelegen aan de Vecht. De Aetsveldse polder is een aardkundige monument en heeft als broed- en 
leefgebied van weidevogels een beschermde status. Richting Utrecht doen windturbines in de 
Aetsveldse polder afbreuk aan het nabijgelegen Geingebied. Ook het beschermde dorpsgezicht van
Nigtevecht zou ernstig aangetast worden door windturbines zo dicht bij. De gemeenteraad van 
Weesp heeft in grote meerderheid zich uitgesproken tegen windturbines in het Aetsveld. Wij 
stellen voor het zoekgebied 04 Wind ofwel de Aetsveldse polder van de deelregio Gooi en 
Vechtstreek ( RES NHZ ) uit te sluiten als zoekgebied voor Windturbines.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksbeschermd_gezicht_Nigtevecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksbeschermd_gezicht_Nigtevecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nigtevecht
https://www.google.nl/maps/@52.287465,5.0207384,1865m/data=!3m1!1e3


4: U16: Geingebied
Het uit te sluiten gebied ligt tegen de provinciegrens aan en grenst aan Amsterdam en Weesp. Op 
de kaart wordt het omsloten door de 3 rode lijnen. Het gebied benoorden de blauwe lijn behoorde
vroeger tot de Noord-Hollandse gemeente Weesperkarspel en is in 1989 overgeheveld van de 
gemeente Amsterdam naar de gemeente Abcoude ten einde het behoud van het Geingebied 
onder één bestuur zeker te stellen. Dit is zo expliciet verwoord in de Memorie van Toelichting ( p 
10 ) bij deze grenswijziging. De rode bolletjes stellen de Hollandse gebieden betrokken bij de 
afstemming voor.

Wij verzoeken u met de gemeente De Ronde Venen en met de provincie Utrecht in overleg te gaan 
en daarbij deze afstemming aan de orde te stellen.

Met vriendelijke groet, Arthur Koks, secretaris Stop Windturbines Geingebied

https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19871988/0000103746/1/pdf/SGD_19871988_0005838.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weesperkarspel
https://www.google.nl/maps/@52.272098,4.9882122,7464m/data=!3m1!1e3

