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Aanzet tot een strategie discussie over 
onze actie tegen windturbines Gein. 
 

In dit document wil ik onze kansen en opties, zoals ik die zie, op een rij zetten om daarover op de 

bijeenkomst van 17 augustus te discussiëren. Dit stuk is geheel namens mezelf maar ik nodig iedereen uit 

om zijn visie op papier te zetten en die in te brengen op die bijeenkomst. Ik hoop op reacties van Spaar 

het Gein, van de verontrustte Geinbewoners, van Abcouders  en van onze Aetsveldse vrienden. 

Vanzelfsprekend is ook inbreng van onze eigen Gaasperdammers welkom. Ik begin met de beschikbare 

informatie te ordenen. Ik laat voor het moment de Hollandse info buiten beschouwing ter simplificatie en 

voor de beknoptheid. 

Agenda en beslistrajecten politieke organen 
wo 23 sept provinciale staten Utrecht: agendapunt 4: groot debat mbt statenvoorstel RES 

• Amendement VVD: verplichte opbrengst schrappen ( zie 1e stuk agenda via link hierboven ) 

wo/do 23/24 sept 19:30 politieke commissie Ronde Venen ter voorbereiding raadsvergadering do 1 okt 

wo 30 sept: technische commissie Ronde Venen, bijvoorbeeld over hoogte windturbines 

1 okt raadvergadering Ronde Venen ter goedkeuring concept RES 1.0: gaat de raad akkoord met het 

voorstel van de U16?  

• Als alle betrokken gemeentes dit doen dan is de RES 1.0 vastgesteld. 

April 2021: Raad Ronde Venen stelt de zoekgebieden vast.  

• Daarna wordt het moeilijk windenergie uit een zoekgebied te weren. 

Juni/juli 2021: Raad Ronde Venen stemt al of niet in met concept RES 2.0 

Wat is RES? 
RES staat voor Regionale Energie Strategie en komt voort uit het klimaatakkoord dat de overheid in 2019, 

bekrachtigd door de 2e kamer, met vele maatschappelijke organisaties is overeengekomen. Hierin staan 

doelstellingen voor een groenere energieproductie/gebruik ten einde de opwarming van de aarde af te 

remmen. In het kader daarvan krijgen Nederlandse regio’s een energiedoelstelling opgelegd die ze samen 

in een samenwerkingsverband van gemeentes moeten waarmaken. Zo’n samenwerkingsverband heet 

RES. Ronde Venen maakt deel uit van RES U16. Dat zijn 16 Utrechtse gemeentes. Amsterdam en Weesp 

maken deel uit van RES Noord Holland Zuid ( NHZ ). RES 1.0 en 2.0 zijn hun stapsgewijze versies van 

plannen.  Samen moeten ze het klimaatakkoord gaan waarmaken. Provincies en Rijk kunnen ingrijpen als 

de gezamenlijke RESsen ontoereikende plannen maken. Ronde Venen heeft ambitieuzere plannen dan de 

RES voorschrijft. O.a. willen ze eerder dan nodig klimaatneutraal zijn. Daar zit ruimte voor onze acties. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/23-september/13:00
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
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Samenstelling politieke organen 
Uitleg: Coalitiepartijen zijn vet gedrukt. (15/27) betekent dat de coalitie 15 van de 27 zetels 

heeft.   
 

Ronde Venen: CDA(6),VVD(5),D66(4),lokaal(4+1),GL/PvdA(3),Senioren(3),CU(1)  (15/27) 

 

Utrecht ( Prov ): GL(8), VVD(8), FvD(6),CDA(5),D66(5),PvdA(4), CU(4),PVV(2),PvdD(2), 

SP(2),SGP(1),50+(1),Denk(1)  (26/49) 

 

Stichtse Vecht: VVD(6),D66(8),CU(2),GL(5),lokaal(3) PvdA (3), lokaal(3+1) CDA(3) 

CU(2), PVV(1) 18/23 ( info over coalitie onzeker, niet te vinden ) 

 

Weesp: CDA(3),PvdA(2),VVD(2),Wsp(5),GL(3),D66(2)   (10/17) 

 

Amsterdam: GL(10) D66(8) VVD(6) PvdA(5) SP(3) PvdD(3) Denk(3) FvD(3) CDA(10 

CU(10 Bij1(1) 26/45 

 

Zuid Oost: GL(3),PvdA(3),SP(1),VVD(2), Denk(1), D66(1) 50+(1) (7 / 12) 

 

Noord Holland FvD(9), GL(9) VVD(9), D66(6) PvdA(6) CDA(4) PvdD (3) PVV(3) SP(3)  

CU(1)  50+(1) Denk(1)  30/55 

Geografie: Geingebied en omstreken 
 

 

Kerngebied zoals bestreken door ShG: 

is aangeduid met windstreken. 

 

Omliggend: 

1: Achter de Waterleiding 

2: Gaasperplas 

3: Weesp 

4: De stichtse slurf ( oa Nigtevecht ) 

5: Nederhorst dB (NH: wijde meren) 

6: Stichtse Venen 

7: Langs Het Spoor (Zd) 

8: Hoge Dijk ( Langs het Spoor Nrd ) 

9: “De Hollandse driehoek” 
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De acht kernen van Ronde Venen 
Bewonersaantallen in duizendtallen. Tezamen 44:000 inwoners 

Mijdrecht 16 

Vinkeveen 9 

Abcoude 8 

Wilnis 7 

Baambrugge 2 

De Hoef, Waverveen  en Amstelhoek ieder 1000 

De gemeentekaart vindt u hier  maar duidelijker van een deel: hier 

Hieruit blijkt dan Abcoude en Baambrugge samen veruit in de minderheid zijn in de gemeente: 10 van de 

44. 

De Grote Turbine Game 
 

De Ronde Venen tuigt momenteel de grote turbine game op. In de week van 7 september of die van 14 

september publiceert de gemeente links waarop inwoners ( ook inwoners van naburige gemeentes ?? ) 

via een spel turbines kunnen wegschuiven van waar ze die niet willen. Een soort omgekeerd touwtrekken. 

Deze links blijven drie weken in de lucht. De game wordt gebouwd door de imagineers  ( producent van 

draagvlak ) in opdracht van de gemeente. De turbines van het scherm vegen is hierbij geen optie, u moet 

de RES opgave voor energie waarmaken. Hooguit kunt u wat meer zonnevelden voorstellen i.p.v. 

windturbines. 

Wat kunnen we verwachten van deze game? Iedereen zal de turbines en zonneweides zover mogelijk van 

hun huis willen plaatsen. Dat wil zeggen aan de rand van de gemeente tegenover hun huis. Wilnis en 

Mijdrecht zullen 23.000 keer hun molentjes in het Gein plaatsen. Abcoude en Baambrugge zullen 10.000 

keer hun molentjes achter Wilnis plaatsen. Resultaat: veel meer molentjes in het Gein dan achter Wilnis. 

Conclusie zal zijn: Er is veel draagvlak voor turbines in het Gein. Zoals gezegd de imagineers is een 

producent van draagvlak en vooral daarom ingehuurd door de gemeente. 

We zullen ons op één of andere manier moeten verhouden tot deze game. Meedoen, belachelijk 

maken/kritiseren of boycotten. De gemeente zegt toe dat ook bewoners buiten de gemeente kunnen 

meedoen. Tot aan Timboektoe toe? Waarschijnlijk zul je je postcode moeten invullen en moeten 

afwachten of je meegeteld wordt als je buiten de gemeente woont. Niet dus ( wed ik ) . Te overwegen valt 

om bewoners van buiten een postcode van Ronde Venen te geven en een achternaam als Jansen, de Jong, 

de Boer, de Groot of de Vries te suggereren. Belachelijk maken/kritiseren gaat moeilijk samen met 

meedoen. Je kunt lastig oproepen tot deelname aan een poppenkast. Maar ja, als je van te voren al achter 

staat dan moet je toch wat. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Gem-DeRondeVenen-OpenTopo.jpg/475px-Gem-DeRondeVenen-OpenTopo.jpg
http://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Ronde_Venen_Vechtplassen.jpg
https://www.theimagineers.com/
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Strategische verkenning 
Hieronder een opsomming van wat we zouden kunnen doen. 

• Inzetten op het VVD amendement in de Statenvergadering Utrecht om de taakstelling los te 

laten. Inspreken daar, opkomst mobiliseren, publieke opinie bewerken. Etc. Probleem is dat de 

VVD in Utrecht een oppositiepartij is. Het amendement wordt waarschijnlijk weggestemd. Alleen 

als CDA of CU het amendement zouden steunen kan het worden aangenomen. Hoe waarschijnlijk 

is dat? CU vrijwel uitgesloten, CDA heel misschien. En als het wordt aangenomen wat schieten we 

er dan mee op. Het klimaatakkoord is verplichtend naar de provincie toe. Tot de 2e 

Kamerverkiezing wil de VVD zich in concurrentie met FvD als wind kritische partij doen gelden. Na 

de 2e Kamerverkiezingen zijn ze weer gehoorzaam aan het regeerakkoord. En dat zal ongetwijfeld 

het klimaatakkoord onderschrijven. 

• De grote turbine game boycotten. Dit is een zeer gevaarlijke strategie omdat je jezelf buiten spel 

zet. Grote kans dat zo’n boycot door onze tegenstanders in dank wordt aanvaard. 

• De grote turbine game van tevoren als ondemocratisch bestempelen: bewoners worden tegen 

elkaar opgezet, Mijdrechters beslissen over onze woonomgeving, molens moeten ergens 

geplaatst ook indien ongewenst. Vraag is hoe je dit effectief aanpakt en wat je er mee bereikt. 

Iemands suggestie: aankaarten bij Arjan Lubach: die begint op 20 september. 

• Meedoen aan de grote turbine game: de link meteen verspreiden en iedereen aan deze kant 

oproepen in te vullen. Ook in Gaasperdam groot inzetten in de hoop de Mijdrechters te 

overstemmen. De sterkte van de actie in Gaasperdam is hiervoor ontoereikend helaas. 

Oplossing? 

• Inzetten op de raadsvergadering Ronde Venen in april 2021 waar de zoekgebieden worden 

vastgesteld. Als we niks aan de grote turbine game doen dan staan we daar op achterstand. 

• Volgens mij moeten we met zijn allen lid worden van Veenwind zodat we een meerderheid 

worden. De gemeente hecht aan financiële participatie via Veenwind. Wij kunnen dat stoppen. 

Wat te doen? ( persoonlijke opvatting ) 
Helaas kunnen we de grote turbine game niet negeren. Op 14 september ( of eerder als de link 

van het spel eerder bekend is ) gaan we flyeren, flyeren en nog eens flyeren. Tekst en 

verspreidingsschema’s liggen klaar. Verspreiders staan klaar. In Abcoude, in Baambrugge en 

in Gaasperdam en via al onze on line contacten. Vanaf nu verzamelen we email-adressen 

daarvoor. We bewerken de pers vooraf zodat die aandacht besteden( Parool ). Desnoods een 

advertentie. Daarom ben ik nu niet voor een flyer-actie. Laten we ons kruit droog houden.  

Daarna gaan we in april 2021 opnieuw aan de bak. Die raadsvergadering wordt cruciaal. Dan 

halen we alles uit de kast aan acties, manifestaties etc. Tot die tijd moeten we handtekeningen 

verzamelen zodat we die dan kunnen aanbieden. Last but not least gaan we lobbyen op alle 

fracties van de gemeente Ronde Venen. Dat doen we de hele winter door. Speciaal zetten we 

hiervoor in op de VVD. Die uit Weesp, Ronde Venen, provincie, etc allemaal bij elkaar 

uitnodigen op de molen. 

Ik pleit er sterk voor om nu ( 17 aug ) overeenstemming over onze strategie te bereiken en ons 

er vanaf dan met zijn allen aan te houden. Laat de discussie hierover nu losbarsten. 


