Duurzame energie? Ja!
Maar geen megawindmolens in het unieke Geinlandschap!
Vanaf AMC, metrostation Reigersbos en metrostation Gein is het maar een paar minuten fietsen: het
groene Geinlandschap. Langs het riviertje het Gein staan boerderijen, kastanjes, riet en bankjes, er
broeden ooievaars, je kunt er spechten en ijsvogels ontmoeten en soms vliegt er een lepelaar over.
Het is niet alleen een rustplaats voor vogels maar ook voor ons bewoners van de stad. Even joggen,
fietsen, wandelen in het open cultuurhistorische landschap. De eeuwenoude molens staan er nog zo
bij als honderden jaren geleden. Deze groene oase is dichterbij dan het Gooi en de Vecht. Voor natuur
dichtbij hoef je niet te reizen. En minder reizen is goed voor het milieu!
Onze buurgemeente De Ronde Venen begint waar de bebouwing van Gein en Reigersbos ophoudt.
Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat vinden wij geweldig! Er moet veel
meer duurzame energie komen.
Maar wij vinden het niet goed als de gemeente vijf of zes grote molens, tot 200 meter tiphoogte ,
nou net in dat overgebleven stukje natuur waar ook Amsterdammers veel van houden, wil plannen.
Het hoogste gebouw in amsterdam is 135 meter hoog, de Dom van Utrecht is 100 meter hoog. De
historische molens en de boerderijen zouden naast deze reuzen een soort Madurodam worden. En de
mega windturbines veroorzaken last voor mensen en voor dieren. Er zijn andere plekken denkbaar, bij
industriegebieden. Er zijn andere vormen van energie mogelijk. En de Ronde Venen zou kunnen
investeren in windmolens op zee.
Het is nog niet zover, maar het kan snel gaan. Belanghebbende landeigenaren en belanghebbende
producenten zijn al jaren met gemeente De Ronde Venen in overleg. Er is veel subsidie beschikbaar en
aan bewoners van de Ronde Venen die meedoen wordt grote korting op energie voorgespieged. Of
dat ook zo kan gaan is nog niet zeker.
In wat voor gebieden mag De Ronde Venen mega windmolens plannen?
Dat is de stap die de Ronde Venen nu zet: in wat voor gebieden mogen deze molens staan? Op 26
maart besluit de Gemeenteraad daarover.
Het Geingebied heeft een flink stuk UNESCO werelderfgoed: hoe ver daarvanaf mag het?
Het is vlakbij de stad: mag het daar?
En: mag dat zonder ons stadsbewoners vooraf te informeren en naar onze mening te vragen? Zonder
ons draagvlak?
Het Gein grenst aan plassen, de Vecht en vogelgebieden, waaronder 3 Natura 2000 gebieden. Mag het
daar? Natuurmonumenten is tegen. Legt dat geen gewicht in de schaal?
Het ligt zo dicht bij Schiphol dat de radars van vliegtuigbegeleididng gestoord kunnen worden: mag het
dan toch?
Als de gemeente De Ronde Venen op 26 maart besluit dat het wél allemaal mag, en ontheffingen
krijgt, dan kan het Geingebied zomaar tot een van de gebieden gaan behoren waar de
megawindmolens geplaatst worden. Ondanks dat het rijk miljarden heeft geïnvesteerd om de
verbinding A6 - A9 niet door dit gebied, maar door de wijk heen te leggen, iets waar de bewoners bij
de weg zeker last van hebben. Die omlegging was om het Naardermeer en het Gein te spraren! Blijft
het Geingebied nu gespaard?

Als er eenmaal zoekgebieden zijn, dan heeft zelfs de gemeenteraad van Ronde Venen misschien niets
meer te zeggen. Dan kan het snel gaan voordat ondernemers aan de slag kunnen en de megamolens
een feit zijn. We moeten er bij elke stap bij zijn.
Dus…… misschien is er niets aan de hand. Maar als dat wel zo is zijn we al gauw te laat!
Wij zijn drie groepen die het Geinlandschap willen behouden en ruim 2000 mensen hebben onze
petitie ondertekend. Om snelle en/of ondoorzichtige besluitvorming voor te zijn, want alles is
mogelijk.
Sluit u aan en teken geen megawindmolens in het unieke Geingebied!
GaasperdamZegtNee@gmail.com kan allerlei soorten steun gebruiken bij de acties, we zijn met velen
en ieder heeft weer een andere inbreng.

