
Toegankelijk kaartmateriaal 

Overwegingen

• criteria voor zoekgebieden zijn er nog niet. 

• er is nog geen voor iedereen beschikbaar kaartmateriaal met goede legenda die aangeven 
welke beperkingen er zijn.  Het materiaal dat op 18 januari getoond is staat nog niet online. We
hebben tot nog toe de legenda niet goed kunnen lezen en de kaarten niet goed kunnen 
bekijken.

• uitleg over hoe hard beperkingen zijn en hoe zwaar ze wegen is er nog niet
• goed kaartmateriaal is nodig voor betrouwbare, transparante en bruikbare draagvlakmeting 

onder omwonenden, en zal helpen om het gesprek aan te gaan.

Kaarten van nationale en regionale adviesorganen 

• het rapport Via Parijs  van het college van Rijksadviseurs, in opdracht van het Rijk geschreven, 
biedt aanknopingspunten voor de energietransitie nationaal ingepast in het landschap. Over 
het rapport bestaat onder andere de volgende publicatie.  

• het PARK rapport van de drie Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit mbt de 
energietransitie gaat over het hele Groene Hart. Wij zijn het hier niet mee eens vooral omdat 
het alle problemen naar de randen van het Groene Hart schuift. Dat betekent aan de randen 
van het Gein: Gaasperplas en Abcoudermeer. Dat zijn de gebiedjes waarover de gemeenteraad
Ronde Venen deze brief schreef aan RES Noord – Holland Zuid, Amsterdam. 

• Ook motie   PS   NH   pleit unaniem tegen samenklontering van zoekgebieden aan grenzen, en is 
daarmee in overeenstemming met de brief van de gemeente in Amsterdam. Motie en brief 
kwamen allebei eind september tot stand, onafhankelijk van elkaar. 

Verzoek

Voor iedereen beschikbaar kaartmateriaal met duidelijke legenda en uitleg aanbieden ten behoeve 
van draagvlakonderzoek en gesprek over mogelijkheden.

Toelichting

Beloofd werd op 1 juli dat de criteria voor zoekgebieden vóór de volgende vergadering, 1 oktober, 
zouden volgen. In de afdoening toezegging van 1 oktober, is het begrip criteria voor zoekgebieden 
vervangen door het begrip afwegingen. Het proces is niet transparant. Het is niet duidelijk wat hoe 
zwaar gewogen wordt en wie, hoe wegend, tot een totaalafweging komen. De criteria in Zon – en 
Windkaart worden halverwege afname veranderd. Pas in 2021 wordt een begin gemaakt in de sessie 
Gebiedskwaliteiten van 18 januari. De kaarten in de powerpoint zijn niet goed leesbaar, de legenda 
zijn niet leesbaar, de kaarten staan niet online en zijn niet te raadplegen. 

https://derondevenen.raadsinformatie.nl/document/9220165/2/Raadsvoorstel%2016%20Toezeggingen%20101%20116%20en%20119%20RES
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/DRV_NHZreactieRES.pdf
https://www.trouw.nl/opinie/hagelslagbeleid-rond-windmolens-en-zonneweides-sloopt-het-landschap~beb3dd0b/
https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/artikelen/Motie%20RES%204.pdf
https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/artikelen/Motie%20RES%204.pdf
https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/artikelen/Motie%20RES%204.pdf
https://www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/sites/stuurgroepgroenehart/files/2020-11/RES0.5adviesGH2020-PARKs-klein.pdf
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/10/17/via-parijs
https://derondevenen.raadsinformatie.nl/vergadering/745255/meningvormende%20raadsvergadering%201%20juli%202020%2C%20met%20uitloop%20naar%202%20juli%202020%20%20%2001-07-2020

