
ZIENSWIJZE Stichting Stop Windturbines Geingebied 

ZIENSWIJZE ZOEKGEBIED AMSTEL lll tot ABCOUDERMEER
met betrekking tot Ontwerp OMGEVINGSVISIE 2050 en Omgevingseffectrapportage. 

In de onlangs door de gemeente Amsterdam gepubliceerde Ontwerp Omgevingsvisie wordt 
Abcoudermeer en Amstel lll e.o. aangewezen als zoekgebied wind. 

Dit zoekgebied wordt in dit kaartje van de RES getoond in de linksonderhoek van de Zuidoostlob. 
Zie voor detailweergaves 

De zienswijze betreft het paars gearceerde gebied op de kaart, dit loopt van Bijlmer / Arena via het
AMC tot aan de oever van het Abcoudermeer.  Het onderste gedeelte loopt van AMC tot tot aan de
oever van het Abcoudermeer, 
Het Abcoudermeer begrenst het gebied en is tevens provincie- en gemeentegrens. 

https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/


Zienswijze : Verzocht wordt het gebied ten Zuiden van AMC tot aan het Abcoudermeer te 
schrappen als zoekgebied voor wind.
De redenen hiervoor zijn als volgt.

1. De oever van het Abcoudermeer is een van de Amsterdamse zoekgebieden die 
direct aan buurgemeente De Ronde Venen grenzen, en deze gemeente omsluiten.

Brief van buurgemeente De Ronde Venen, Abcoude

Hierover publiceerden B & W van De Ronde Venen in september een brief aan RES Noord – 
Holland – Zuid:

• Deze gebieden omsluiten het Geinlandschap van de buurgemeente. : …...u wijst 4 
zoekgebieden aan die aan onze grens liggen. Die gebieden omsluiten de noordoost 
hoek van onze gemeente. De belangen van de inwoners daartussen weegt u niet 
mee. Wij vragen u geen windmolens te plaatsen aan de grens van onze gemeente, 
Wij vragen de belangen van de bewoners centraal te stellen.

Zie vooral ook het kaartje in de brief. 

Brief van B & W Ronde Venen aan Amsterdam over zoekgebieden te dicht bij grenzen

Motie van de Provinciale Staten Noord Holland

Provinciale Staten Noord - Holland nemen met algemene stemmen de volgende motie aan: 

• Er dreigt een samenklontering van windturbines aan de grens met de provincie 
Utrecht. Wij vragen het bestuur van de Provinciale Staten te voorkomen dat het 
grensgebied bedorven wordt door slechte planning over en weer. Wij vragen om de 
huidige UNESCO erfgoedstatus en belangrijke publieke functies van het gebied 
voorop te stellen bij de verdere planvorming. 

• Dit betreft een gebied dat een UNESCO werelderfgoed status heeft en bovendien 
van groot belang is als groen- en recreatiegebied voor de bewoners van Amsterdam 
Zuid-Oost en wijde omstreken 

Unanieme steun tegen samenklontering zoekgebieden aan provinciegrens 
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