
Dank u voor de mogelijkheid om in te spreken

Ik spreek voor de Amsterdamse groep Gaasperdam voor behoud van Geinlandschap. Samen 
met “Vereniging Spaar het Gein” en met “Verontruste Geinliefhebbers” hebben wij 3250 
ondertekenaars. 

Ronde Venen heeft gekozen voor de strategie: eerst voorwaarden, dan zoekgebieden. In 
eerste instantie een verdedigbare srategie. Nu, met twee nieuwe gebeurtenissen, zijn er 
risico’s aan.  
Hier is (Kaartje 1): Het Geinlandschap , in de provincie Utrecht, heeft de vorm van een 
hoorntje ijs. Het grenst aan de noordkant direct aan de woonwijken in Amsterdam, Noord - 
Holland. Het land gaat abrupt in de stad over. Naast het kaartje vindt u onze bronnen. Ze 
staaan in netvouz.koks en op Spaar het Gein. 

De blauwe stippen (kaartje 2) betekenen: niets aan de Ronde Venen kant is uitgesloten. 
Amsterdam, Noord - Holland, heeft wél al zoekgebieden 1.0 aangewezen en daarbij de randen 
van de eigen gemeente tot vlak aan het Geinlandschap opgezocht: groene en roze stippen.
De gemeente Ronde Venen neemt, door nú het Geinlandschap niet uit te sluiten , het risico 
dat ze in het overleg met Amsterdam moeilijk geloofwaardig tegen deze turbines aan de 
grenzen kan optreden (groen en roze stippen). 

Kaartje 3. De Zuidkant van het Geinlandschap. Zolang Ronde Venen niets uitsluit, gaat 
Windunie door om de gok te nemen en steeds dwingender tegen landeigenaren te zeggen: 
teken nú bij ons voorlopig in, ander krijgt u wél de megaturbines in het zicht, maar deelt u niet
of weinig in de subsidies, bent u te laat en krijgt u problemen. En: hoe langer u wacht, des te 
hoger worden de turbines. Windunie wilde al gaan bouwen, maar dat heeft de gemeente niet 
toegestaan. 
De gemeente Ronde Venen neemt nu met de strategie eerst voorwaarden dan zoekgebieden 
het risico dat machtige  investeerders, die geen afwegingen over waarden van o.a. 
landschappen hoeven te maken, steeds zwaardere druk uitoefenen en proberen om boeren 
op elkaar druk te laten uitoefenen. 
Rood, vijf turbines in lijn, 260 meter hoog. 

Wij verzoeken de raad om het college uit te nodigen dit proces - landeigenaren steeds 
verder onder druk zetten – nu te stoppen. Ook verzoeken we de raad om het college uit te 
nodigen om de buurgemeente te stoppen in het aan haar grenzen plaatsen van 
windturbines. 
Door zelf het Geingebied als zoekgebied uit te sluiten wordt Windunie gestopt, en daarmee 
de zware druk op landeigenaren. Tegelijkertijd komt de gemeente door het Geinlandschap 
als zoekgebied uit te sluiten geloofwaardig over bij het stoppen van de buurgemeente. 

Namens 3250 handtekeningen, waarvan veel uit Amsterdam, dank u wel. 


