Inspraak cie vergadering 18-2-2021 A’dam ZO
Namens St Stop Windturbines Geingebied.
We verzoeken u dringend om de komst van turbines met alle mogelijke middelen tegen te
gaan.
Het blijkt heel lastig om in de RES procedure gebieden bij voorbaat uit te sluiten, dus vòòr
het aanwijzen tot zoekgebied.
Wat maakt het nou zo lastig? Op kaarten wordt vanuit de overheid aangegeven waar
zoeklocaties op technische gronden mogelijk zijn. Ontwikkelaars en andere partijen vóór de
ontwikkeling van turbines gaan volop van start om een positie te bemachtigen voor deze
lucratieve ontwikkeling. Voorbereidingen rond plaatsing worden opgestart, om klaar te
staan bij aanwijzing tot zoeklocatie. Ongeruste tegenstanders kunnen pas na het
raadsbesluit tot aanwijzing in actie komen, maar die staan dan al met 5-0 achter, en hebben
zeer kort de tijd om in een bestemmingswijzigings- procedure hun argumenten goed naar
voren te brengen.
Het is zaak om juist nu al te anticiperen op de komst van een lawine van druk op het
realiseren van turbines. Grijp dus elke mogelijkheid aan om ontwikkeling van turbines te
ontmoedigen in- en rond waardevolle gebieden.
Een van die mogelijkheden is het uitsluiten van turbines in grensgebieden rondom het
Geingebied in de omgevingsvisie waar u mede bepalend in bent. Het gaat dan om
Driemond, Gaasperplas, de wijk Gein, Reigersbos, Amstel 3 tot aan het Abcoudermeer.
Als u deze kans laat lopen, dan staat we al met 2-0 achter, omdat de concept-omgevingsvisie
nu juist plaatsing in de hand werkt.
Voor het Geingebied wilden we voorkomen dat het aan zou komen op het aanvechten van
een genomen bestuursbesluit tot aanwijzing zoekgebied. Het is met de grootst mogelijke
moeite gelukt om uitsluiting te realiseren: op 1 oktober werd een motie tot uitsluiting
aangenomen met 98% van de stemmen.
Hiermee is het Geingebied veilig gesteld.
Maar nu steekt een nieuwe storm op: Op een paar honderd meter (zo ongeveer de lengte
van 1 grote turbine, zijn er weer technische zoeklocaties op A’dams grondgebied! Het
Geingebied functioneert natuurlijk niet als het omringd wordt door zwaaiende turbines. Niet
alleen voor alle bewoners van de omliggende wijken van Driemond tot Gaasperplas, tot de
wijk Gein, Reigersbos en omgeving Amstel 3 die allemaal kijken op het Geingebied, of er
recreeeren, en hun kinderen in een gezonde omgeving willen opvoeden.
Ook wij zijn er nog, uw buren! .

U heeft als gemeente de verplichting om al het mogelijke te doen om Unesco Wereld
Erfgoed te beschermen. Doet u dit niet dan handelt u in strijd met de bedoeling van de wet
die nou juist deze bescherming oplegt aan u als bestuur.
De omgevingsvisie is een goed middel om voorafgaand aan de eigenlijke RES procedure
ontwikkelplannen voor turbines te ontmoedigen. Grijp dat dan aan en voldoe aan uw plicht
om Unesco werelderfgoed te beschermen.
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