
De Ronde Venen en St. Vecht tegen windmolenplannen van de buren: 'Dit gaat niet 
gebeuren' - RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - De gemeenteraden van zowel Stichtse Vecht als De Ronde 
Venen stemden eerder in meerderheid tegen het opwekken van duurzame energie door 
middel van wind. Maar de twee gemeenten dreigen nu tóch windmolens in de achtertuin 
te krijgen, niet binnen de gemeentegrenzen, maar net daarbuiten: in Amsterdam en 
Ouder-Amstel. "De hoofdstad gaat hier windturbines plaatsen, en dan is het geen 
zoekplaatje meer, dan staan ze bijna in de achtertuin van Abcoude." 

Zuidoost Plakboeksessies in buurthuizen wat werkt in uw buurt

In de plakboeksessies Zuidoost "wat werkt in uw buurt", die in de buurthuizen 
Holendrecht, Gein, en...... plaatsvonden, viel op dat vrijwel alleen witte mensen bereikt 
zijn, terwijl de buurten Holendrecht, Reigersbos en Gein voor meer dan de helft door niet - 
witte mensen bewoond worden. Ook valt op dat in de sessie Gein niet voldoende boekjes 
Holendrecht beschikbaar waren. Ook valt op dat er geen QR-code gevraagd werd, en dat er
geen mondkapjesplicht was: voor sommige mensen dus no - go. Dit zijn allemaal factoren 
die betrouwbaarheid en representativiteit beïnvloeden. Dat een aantal mensen op 6 
november niet kon deelnemen omdat we meeliepen met de klimaatmars, geeft nog eens 
extra aan dat wij vóór de energietransitie zijn. Zoals bekend! 

Wat kunt u doen? 

Deelnemen aan de inhaalsessie met plakboekjes op zaterdag 27 november in OBA 
Reigersbos. Er zullen dan wél voldoende boekjes, ook over plannen bij Hoge Dijk - 
Reigersbos - Holendrecht beschikbaar zijn. 

Zuidoost Klankbordgroepen 

Wat in de klankbordgroep Zuidoost opvalt is dat alleen witte mensen ervoor geselecteerd 
zijn. Ook valt op dat de mensen uit buurgemeente Ronde Venen (Abcoude) die zich hadden
opgegeven, niet geselecteerd zijn om deel te nemen. De groep is dus niet representatief 
voor de bewoners die er last van zouden hebben. Die wonen voor een zeer groot deel in 
buurgemeenten en zijn, voor het Amsterdamse deel, in meerderheid niet wit. Wat verder 
opviel was dat de uitkomst van de klankbordgroepen in de eerste sessie al bekend bleek te 
zijn. Mondeling werd verteld dat de 17 molens er moeten komen, linksom of rechtsom. 
Groepsleden vroegen: wat doen we hier dan? 

Wat kunt u doen? 

• Inspreken op 16 december bij de commissie FED over de gang van zaken. 
• zich opgeven als u jonger dan 30 bent. De gemeente zoekt nog aanvulling vanuit 

jongeren

3. Enquête windmolens in uw buurt waarbij u op de stoel van de bestuurder mag zitten 

De enquête is stedelijk. Zie het stedelijke deel van de nieuwsbrief. (Mathijs, zie in de bijlage
mijn bijdrage voor de commissie van vanmiddag)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3224849/de-ronde-venen-en-st-vecht-tegen-windmolenplannen-van-de-buren-dit-gaat-niet-gebeuren
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3224849/de-ronde-venen-en-st-vecht-tegen-windmolenplannen-van-de-buren-dit-gaat-niet-gebeuren
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3103896/raad-ronde-venen-stemt-definitief-tegen-windturbines-ondanks-wens-provincie.html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3103896/raad-ronde-venen-stemt-definitief-tegen-windturbines-ondanks-wens-provincie.html


Wat kunt u doen? 

De enquête vóór 1 december invullen. Maak daarbij gebruik van het advies van 
Windalarm (Mathijs, dit staat nog niet online, als ik het goed begrijp is Ad hiermee 
bezig?) 

Wij roepen u op om volgende nieuwe windmolen enquête van de gemeente Amsterdam 
in te vullen. Dat kan geheel anoniem. Daarmee laat u zien dat windmolens bij 
woonwijken en in de natuur geen goed idee is. Doe dat deze week daar de enquête nog 
tot 1 december openstaat. Klik hiervoor de volgende link. 

Dwingende enquête

In het kader van de huidige “reflectie fase” rondom het plaatsen van windmolens heeft de 
gemeente besloten tot het consulteren van haar inwoners. Het bijzondere van deze 
enquête is dat het stelt dat de 17 windmolens er in Amsterdam sowieso gaan komen. Dat is
onjuist omdat de randvoorwaarden m.b.t. de gezondheid nog moeten worden vastgesteld. 
De huidige geluidsnorm is onlangs door de Raad van State van tafel geveegd omdat deze 
niet op wetenschappelijke gronden is vastgesteld.  Windturbines kunnen dan zomaar 
onmogelijk worden op de meeste plekken. De enquête dwingt u ook om te kiezen tussen 
aantasting van natuur en landschap of tot het geven van (ernstige) overlast voor duizenden
mensen. In de praktijk is deze keuze er niet eens. Alle locaties buiten de haven gaan zowel 
een impact hebben op duizenden inwoners als wel op open landschap en natuur. Ze komen
immers precies aan de randen van de stad waar woonwijken en recreatiegebieden elkaar 
raken. Ondanks het sterk sturende en manipulatieve karakter van de enquête en de veelal 
onvolledige of soms onjuiste informatie verzoeken wij u deze toch in te vullen. Er zijn 
voldoende commentaarvelden om de gemeente duidelijk te maken dat u geen 
windturbines bij woonwijken noch in de natuur wilt. Windalarm zal er op toezien dat 
dergelijke commentaren voldoende verwerkt worden en gepubliceerd worden.

Nogmaals kort onze argumentatie

Leg uit dat Amsterdamse windturbines niet thuishoren dicht bij woonwijken, recreatie en 
volkstuinen en ook niet in waardevolle natuur dan wel landschap. Dat turbines daar juist 
het draagvlak voor de energietransitie ondermijnen. Dat de realisatie daarvan uiterst 
moeizaam zal zijn, tegen de tijdgeest in. Dat het klimaatakkoord helemaal geen 
windturbines voorschrijft aan Amsterdam. Dat de ambitie van het klimaatakkoord voor 
wind en zon op land al is bereikt en dat voor verhoging van die ambitie eerst zou worden 
gekeken naar Wind op Zee en naar Zon op Dak. En dat juist daar genoeg potentieel is voor 

https://amsterdamwind.raadpleging.net/amsterdamwind
https://windalarm.org/
https://windalarm.org/wind-op-zee


de verhoging van de nationale ambitie in lijn met alle klimaatdoelstellingen. Dat als we de 
klimaatakkoordopgave gelijkmatig uitsmeren over het hele Nederlandse landoppervlak 
Amsterdam helemaal geen turbines buiten de havens nodig heeft om haar bijdrage te 
leveren zeker als we de bevolkingsdichtheid meetellen en rekening houden met veel zon op
land en op dak in de gemeente. Het betreft hier een kwestie van ruimtelijke ordening, 
belangen moeten zuiver worden afgewogen liefst in nationaal verband. Bovendien zijn 
windturbines in Amsterdam veel duurder dan op zee door dat het in Amsterdam maar 
matig waait en de turbines vanwege Schiphol niet hun maximale hoogte kunnen hebben.

De geluidsnormen van het RIVM verhinderen niet dat ca 10% van omwonenden (ernstige) 
geluidsoverlastoverlast ondervindt. Onderzoek van o.a. professor audioloog De Laat toont 
aan dat ultrasoon geluid wel degelijk tot gezondheidsklachten kan leiden. 
Voorzorgsbeginsel moet daarom gehanteerd worden. De 2e kamer heeft met ruime 
meerderheid een motie aangenomen om het RIVM  de mogelijke gezondheidseffecten van 
windturbines nader te laten onderzoeken. Amsterdam dient dat onderzoek af te wachten 
en daar niet op vooruit te lopen met eigen of achterhaalde geluidsnormen. 

Gaat u alstublieft nu naar de enquête.

Beheer uw profiel en instellingen
Voor actuele info www.windalarm.org

https://windalarm.amsterdam/
https://windalarm.org/defhandler.ashx?ref2=ZWRpdC5hc3B4P25hbWU9cHJvZmlsZSZpdGVtX2lkPWNvMDEwMDExNjQ2Jmd1aWQ9ZGVmYXVsdHVzZXI,
https://amsterdamwind.raadpleging.net/amsterdamwind
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