Beste mensen,
Vanavond zijn er twee inspraaksessies. Voor jullie gemak heb ik hieronder een paar statements
geformuleerd waarvan ik hoop dat jullie die willen knippen en plakken in de chatbox voor onze
inspraak.
Inspraak Amsterdam:
Van het zoekgebied Wind 06: Amstel III ( deelregio Amsterdam ) moet uitgesloten worden het deel
ten zuiden van het AMC en knooppunt Holendrecht omdat dat te dicht tegen Abcoude en het
Abcouder Meer aan ligt.
Van het zoekgebied Wind 05 Gaasperplas moet uitgesloten worden het gedeelte ten zuiden van de
provinciale weg ( N236 ) ofwel Gaasp/Weespertrekvaart. Het ligt te dicht tegen de provinciegrens
aan . Windturbines daar verstoren de Stelling van Amsterdam, het Geinlandschap en het NNN
netwerk. Voorts doen turbines daar ernstig afbreuk aan de recreatieve functie van het gebied en
veroorzaken ze overlast voor de omwonenden. Tenslotte zijn ze strijdig met de de intenties waarmee
de grenswijzing tussen Amsterdam en Abcoude tot stand zijn gekomen om het Geingebied te
beschermen door het onder één bestuur te brengen.
De gemeentebesturen van Amsterdam en de Ronde Venen moeten eindelijk eens tot
overeenstemming komen om elkaars grensgebieden te vrijwaren van windturbines. Amsterdam
moet er bij Ronde Venen op aandringen het hele Geingebied uit te sluiten voor windmolens in ruil
voor terugtrekking aan Amsterdamse zijde van de provinciegrens af.
Sluit u aan bij ons verzet en bezoek https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/
Inspraak DRV:
Veel bewoners hebben met een kruis windturbines ongewenst verklaard in het Geingebied. De
meeste kruisen zijn daar in het midden geplaatst. Deze kruizen moeten gezien worden als een
afwijzing voor windturbines in het hele Geingebied. Ten onrechte is in de enquete niet
gespecificeerd hoe groot oppervlak met een enkel kruis werd afgekeurd. Invullers mochten er dus
van uit gaan dat met één enkel kruis het hele Geingebied ongeschikt werd verklaard. Iedere andere
interpretatie is onaanvaardbaar.
De 4700 handtekeningen tegen windturbines in het Geingebied dienen volgens het besluit van de
gemeenteraad te worden meegewogen in de besluitvorming. Deze handtekeningen moeten zichtbaar
gemaakt worden in de afwijzingskaart.
DRV moet niet meer elektriciteitsproductie toezeggen aan de RES U16 dan naar rato van haar
oppervlak en de totale opgave voor Nederland gerechtvaardigd is.
DRV moet eindelijk eens serieus gaan overleggen met Amsterdam om hun grensgebieden vrij te
houden van windturbines. DRV moet hierbij aanbieden het gehele Geingebied turbinevrij te houden
en Amsterdam uitnodigen hetzelfde te doen ten zuiden van het AMC en de Weespertrekvaart/Gaasp.
Sluit u aan bij ons verzet en bezoek https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/
Tenslotte: Ga niet in discussie over de waarheidsgetrouwheid van onze fotoos. Negeer ook onze
tegenstanders zoals Veenwind. Ga niet met ze in discussie: herhaal onze standpunten.
Hooguit: “Fotoos vertekenen altijd daarom richten wij ons op de silhouetten op onze spandoeken en
op de site. Die zijn exact.”

