
Onze vervolgstappen in 2021 
AvdL voor stichting Stop Windturbines Geingebied, samenwerkend met Spaar het Gein 

1. Ronde Venen en Provincie Utrecht 
Vervolg vanuit de gemeente: 
januari: gemeente spreekt over zoekgebieden met experts en belangengroepen (dat zijn wij dus). 
Dit is beloofd tijdens het webinar 7 december, waarvan nog geen verslag beschikbaar is. 
Gemeente organiseert eindelijk het beloofde burgerpanel over draagvlak(?). Dit is beloofd in 
memo 1 oktober, en later herhaald, maar komt het er in 2021 ook?  
In maart (17?18?)/april: komt er een voorstel zoekgebieden van de gemeente in de Commissie 
Ruimtelijke Ordening
22 april komt het voorstel voor zoekgebieden in de raad. 
1 juli volgt de RES 1.0 met zoekgebieden. 

Onze vervolgstappen: 
januari – februari: 

• wanneer in januari spreken we met gemeente, experts en belangengroepen zoals 
aangekondigd tijdens webinar 7 december? Zijn initiatiefnemers uitgenodigd?
Dit kunnen we vragen aan Ilse van der Horst i.vanderhorst@derondevenen.nl of 
via de Ronde Venen app ( 06-83482878), of bellen via hetzelfde 06 – nummer. 

• we moeten zorgen dat we als SWG, SHG, Heemschut, SWA, De Ruige Hof, Stadsdeel 
Zuidoost en andere belangengroepen uitgenodigd zijn

• wat komt er van het burgerpanel terecht? Dit is op 1 oktober en later beloofd in dit memo?
Wanneer worden we voor dit burgerpanel uitgenodigd? Wanneer vindt het plaats? Een 
burgerpanel is iets zonder initiatiefnemers, toch? 

• In gesprek blijven met raadsleden
• Wat doen we nog met het WOB-traject
• wanneer overlegt Ronde Venen met Amsterdam over de grensgebieden Abcoudermeer 

(Amstel lll) en Gaasperplas, zoals bedoeld in de brief die de Ronde Venen aan RES Noord – 
Holland Zuid schreef? 

maart (17?18?)/april: komt er een voorstel zoekgebieden van de gemeente in commissie 
Ruimtelijke Ordening, inspreken via Josette Jonker of Martin de Graaf.
22 april komt voorstel in de raad, inspreken idem. 
1 juli volgt de RES 1.0 met zoekgebieden. Zo nodig actie. 

2. Amsterdam en Noord – Holland
Vervolg vanuit gemeente en provincie: 

• reactienota RES   :p 22, 26, 27, 28 Vervolg Amsterdamse stadsdelen, zoals Zuidoost: onze 
bezwaren worden,  indien relevant (hoe zit dat?),  ingebracht op de thematafels (wanneer? 
Wie? Welk orgaan?). Thematafels genoemd op p. 22.

Onze vervolgstappen
januari – februari

• 7 januari 19 uur: stadsdeelcommissie Zuidoost, waarschijnlijk wordt over Gaasperplas en 
Abcoudermeer een advies aan gemeenteraad voorbereid ( door wie?)
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https://derondevenen.raadsinformatie.nl/document/9220165/2/Raadsvoorstel%2016%20Toezeggingen%20101%20116%20en%20119%20RES
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• 11 januari 17.30: Noord Holland, inspreken bij commissie Ruimte, Klimaat en Wonen, hier 
de agenda. Mogelijk Inspraakpunt: de gang van zaken bij de draagvlaktoetsing onder 
bewoners Gaasperplas en Abcoudermeer. 

• 13 januari 13.30 Stopera: commissievergadering Ruimtelijke Ordening Amsterdam, nog 
geen agenda… staat de RES erop? Commissiegriffier r.willems@amsterdam.nl  ,   (06 3908 
5134)

Terugblik en stand van zaken 2020 

1. Ronde Venen
juni: 
communicatie commissie maakt brede start met website
juli – augustus: 

• communicatie commissie timmert letterlijk aan de weg, enorme groei stemmen op de 
petitie

• uitbouw website, oprichting Stichting, instelling commissies, ShG en SWGG trekken samen 
op en verwijzen naar elkaar. 

september: 
• politieke commissie intensief in gesprek en in overleg met raadsleden Ronde Venen, met de

wethouder, en met provinciale staten van beide provincies. 
• aandacht NRC, Volkskrant, Parool, Groene Venen, Bijlmer en Meer

oktober: 
• 8 inspraken over 7 onderwerpen op 25 sept en 1 oktober, en twee gunstige moties in de 

raad : uitsluiten erfgoed, en meewegen 4700 petitiestemmen. Homepage SWGG en ShG.
• Beide moties wijzen op het belang van het Geingebied. Homepage SWGG
• Gemeente belooft in dit memo dat na Zon- en Windkaart ook burgerpanel zal worden 

geraadpleegd. We hebben hier niets meer van gehoord. 
• B & W DRV schrijven een brief aan RES Noord – Holland Zuid: plan niet aan onze grenzen! 
• we vullen de Zon – en Windkaart in en geven kritiek. juridische commissie dient WOB – 

vragen in. Met o.a. ook: hoe wordt de Zon- en Windkaart verwerkt.
• Aandacht éénVandaag, Groene Venen en AT5

november: 
• gemeente geeft “antwoord” op WOB – vragen in de vorm van een glossy papieren dossier 

met gekopieerde mailwisselingen met o.a. Windunie. De juridische commissie gaat 
beoordelen of dit een antwoord is op de vragen, en wat de volgende stap naar de 
gemeente wordt. Er is bijvoorbeeld nog steeds geen antwoord op de vraag hoe de 
gemeente de enquête resultaten verwerkt heeft. 

december
• in webinar Zon en Wind krijgen we de resultaten van Zon en Windkaart  te zien. Kaart 

ingevuld door zo’n 3 %, dus te negeren. Wij met 4700 petitiestemmen zitten richting 10 %. 
Algemene sfeer bij honderden in webinar: kritisch op het democratisch proces, en op de 
mistigheid van weergave van resultaten. 

https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/zonenwindkaart.html
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• Aandacht hiervoor in Groene Venen. 

2. Amsterdam en Noord – Holland

februari
• inspraak onze politieke commissie in Amsterdamse commissie RO

juni
• inspraak onze politieke commissie RO en RKW in provincies Utrecht en Noord – Holland 
• deelname van velen van ons aan bijeenkomsten Gaasperplas en Amstel lll (Abcoudermeer)
• motie van Naooum Nehme, VVD Amsterdam, om Gaasperplas en Landelijk Noord te 

sparen, haalt het niet
• Geinwandeling, molenbezoek en contacten met Provinciale Staten Noord Holland

september: 
• NRC artikel en podcast, Volkskrant, Parool, AT5 en Bijlmer en Meer

oktober: 
• inspraak onze politieke commissie in Provinciale Staten Noord Holland commissie RKW
• motie van Provinciale Staten Noord – Holland: plan geen windturbines aan grenzen, 

Homepage SWGG en ShG, ook Groene Venen besteedt aandacht

november: 
• we nemen met 2 x 8 personen deel aan bijeenkomsten Gaasperplas en Abcoudermeer 

(Amstel lll), en laten onze stem duidelijk horen. Deelname Ruige Hof, woonboten 
Holendrecht en bewoners appartementen Abcoudermeer.

• 2 november: onze Stichting stuurt een brief aan Amsterdam en gemeenten rond 
Amsterdam verenigd in de MRA, Metropoolregio Amsterdam. De inhoud van de brief: om 
deze grensgebieden gaat het, en dit is de brief van B & W Ronde Venen over 
grensgebieden, spaar ze! MRA wil wel overleg organiseren, maar verwijst uiteindelijk naar 
Het Groene Hart, waar ook Abcoudermeer en Gaasperplas toe blijken te behoren. 

december
• Contacten met Ijburg: zij onderschrijven als stadsdeel Oost ongevraagde adviezen aan de 

gemeente Amsterdam tegen plaatsing. Dat gaan wij in Amsterdam Zuidoost ook doen.
• in webinar Amsterdam 7 december krijgen we de resultaten van Gaasperplas en 

Abcoudermeer (Amstel lll) te zien . Verslag van dit webinar is waarschijnlijk de reactienota 
RES ?

• reactienota RES Noord Holland Zuid: Aetsveldse polder uitgesloten. Want (nog) aparte 
gemeente. Maar Gaasperplas en Abcoudermeer (Amstel lll) krijgen, net als alle andere 
Amsterdamse zoekgebieden,  te horen dat “de bezwaren, indien relevant, ingebracht 
worden op de thematafels”. Dit staat op pagina 22 van de reactienota. Het is uitermate 
vaag. Vager kan het niet.   
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