
zoekgebieden Abcoudermeer en Gaasperplas aan de grens: overwegingen en 
standpunt

Ronde Venen en Amsterdam Zuidoost hebben genoeg troeven in handen tegenover doof Amsterdam! 
Niet iedereen is daar doof. 

Overwegingen

• twee Amsterdamse zoekgebieden grenzen direct aan Abcoude en het Geinlandschap. Ze zijn 
groen ingekleurd op de kaart van pagina 2. Zie ook de rode ballen op deze gedetailleerde kaart.

• afstanden tot woonwijken in Abcoude (Koningsvaren), Amsterdam (Reigersbos, Holendrecht en
Gein), en Driemond (hele dorp) bedragen soms slechts 150 meter.

• Stichting Stop Windturbines Geingebied  ,  Stichting Stop Windturbines Aetsveld, Vereniging 
Spaar het Gein,   Windalarm Amsterdam, en recent ZoGroen Amsterdam en Windalarm 
Zuidoost verzetten zich daartegen. We hebben samen al  17.000 handtekeningen onder onze 
petities. Er is in Amsterdam en in Noord – Holland al tientallen malen ingesproken tegen de 
Amsterdamse plannen.

• B&W van DRV schreef al in september een brief aan Amsterdam ( RES NHZ ) tegen 
Amsterdamse windturbines aan haar grenzen (B&WZaanstad deed dit recent ook).

• Noord – Holland nam in oktober met algemene stemmen een motie aan om samenklontering 
van zoekgebieden aan de provinciegrens te voorkomen, het Geingebied te ontzien en de 
publieke functies van het gebied voorop te stellen.

• Ronde Venen heeft het beleid om de belangen van omwonenden uit buurgemeenten mee te 
laten wegen. Amsterdam zou dat ook moeten doen.

• Bij de grenswijziging in 1990 zou het hele Geingebied aan DRV worden toegewezen ter betere 
bescherming. Op instigatie van Amsterdam is daar een stukje aan onttrokken voor een 
verbindingsweg. Die is er nooit gekomen. Juist op dit stuk wil Amsterdam nu turbines plaatsen.
Dit is ronduit onbeschoft. Zie dit uittreksel uit de Memorie van Toelichting.

Verzoekt aan de gemeenteraad van De Ronde Venen

• brief   B&W te onderschrijven, breder bekend te maken en aan de gemeente Amsterdam te 
sturen zo dat die daar geagendeerd kan worden.

• met provincies Noord-Holland en Utrecht de gemeente Amsterdam onder druk te zetten om 
deze gebieden uit te sluiten.

• Samenwerking te zoeken met de Metropool Regio Amsterdam en met de gemeente Stichtse 
Vecht om te komen tot bescherming van het landschap in de hele Amstel-Vecht Delta.

• Uit te spreken dat Amsterdams Geingebied en Abcoudermeer gevrijwaard moeten blijven van 
windturbines. Ze liggen te dicht bij woonwijken of bij het cultuurhistorische Geingebied. Én ze 
zijn belangrijk zijn als recreatiegebieden voor Amsterdammers én de vele buurgemeenten en 
ze bevatten kostbare NNN natuur. De toeristische waarde van het gebied blijft zo intakt.
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Zie vooral ook de gedetailleerde kaart met toelichting waarop de zoekgebieden duidelijk met rode 
ballen worden gemarkeerd.

Arthur Koks, secretaris Stichting Stop Windturbines Geingebied

Toelichting op dit kaartje van zoekgebieden van de Gemeente Amsterdam

Schipholcontouren zijn te zien als een ronde dunne lijn. De gemeentegrens met Amsterdam is 
duidelijk af te lezen. We leiden af (we hebben geen legenda bij dit kaartje) dat niet alleen het 
reusachtige havengebied donkergroen is voor wind bij de gemeente Amsterdam, maar ook een 
vlekje aan het Abcoudermeer en een vlekje Amsterdams Geingebied bij de Gaasperplas. Voor de 
Amsterdamse havens is er al provinciale goedkeuring voor een project. We horen dat daarna 
Diemerscheg aan de beurt komt en daarna Amstel lll. Dat klinkt als een bedrijventerrein, maar 
Amstel lll omvat ook het stukje aan het Abcoudermeer, dat hier nu juist groen ingekleurd is. 
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