
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. 



Waar dan? 
Hier puntsgewijs alvast:
Minder consumptie (vliegtax, alle huizen isoleren etc)
Urgenda: 54 puntenplan
Verhuurdersheffing afschaffen:100.000 woningen energieneutraal, fonds 
Verhuurders als Vesteda: huurders kans geven voor onbenutte daken
Circulaire economie project Friesland 
Kassen op geothermie
Zonatlas dakenplan: alle Ned daken produceren 2 x behoefte Ned huish
Deloitte: alle Ned daken produceren ½ Nederlandse energiebehoefte
Rem datacentra zoals Wieringermeer
Duitsland gidsland: veel meer wind op zee, rendabeler, comb zon rijkswaterstaat: 
Geluidsschermen langs snelwegen
Urgenda out of the box innovaties starters stimuleren met een pot 
Dan pas wind op land: industriegebieden en havens

Beschermenswaardigheid van het gebied zijn o.a. 
1. uniek open cultuurhistorisch landschap
2. uniek typisch Nederlands landschap: kerken, molens, monumentale boerderijen, een 

kronkelende rivier, oeverlandjes, houtwallen… Om het gebied heen zijn vennen, poelen 
en meren. 

3. De Stelling van Amsterdam, inclusief de rivier, de batterijen, de schootsvelden en de 
forten Nigtevecht en Abcoude, beide bezit van Natuurmonumenten, beide 
rijksmonumenten, zijn Werelderfgoed van UNESCO. De Stelling van Amsterdam maakt 
deel uit van de Hollandse Waterlinie. Deze staat op de nominatie om Werelderfgoed te 
worden. 
Dit is voor erfgoedvereniging Heemschut een reden geweest u allen een brief te sturen.

4. De molens , 15e en 17e eeuw, zijn rijksmonumenten en zijn geschilderd door onze 
beroemde Mondriaan in zijn vroege fases. 

5. Er broeden veel bijzondere vogels.
6. Rond het gebied loopt de ecologische hoofdstructuur, die biedt ruimte voor ringslangen

en padden om zich van natuurgeieed naar natuurgebied te verspreiden
7. Vereniging Spaar het Gein weet hier meer van af. 


