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Geachte bestuurder,

De eerste bijlage van deze e-mail is een brief aan u van vier organisaties die zich zorgen maken over het landschap in tijden van energietransitie. Wij roepen u op om besluiten betreffende de grensgebieden tussen de
provincies Noord-Holland en Utrecht in goed overleg op elkaar af te stemmen en daarbij het landschap en de belangen van bewoners langs deze grens te ontzien.

De volgende bijlagen zijn de opeenvolgende bijlagen behorende bij deze brief.

Wij verzoeken u deze brief met zijn bijlagen te agenderen in uw dagelijks bestuur en in uw controlende raad.

-- 
met vriendelijke groet,
Arthur Koks, 
secretaris stichting Stop Windturbines Geingebied mede namens Vereniging Spaar het Gein en de stichtingen Stop Windturbines Aetsveld en Stop Windturbines Vechtgebied

Uitzicht vanaf Batterij aan het Gein ( Stelling van Amsterdam ) op groene buffer richting provinciegrens ( het groen en de huizen verderop ) Noord-Holland Utrecht.



betreft afstemming windturbines langs provinciegrens nabij Geingebied
Amsterdam, 2 november 2020

Aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van Utrecht en Noord-Holland, aan RES U16 en NHZ,
aan de gemeenteraden en de colleges van B&W van de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel, 
Amsterdam, Gooise Meren, Diemen, Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht, en aan de MRA,

Geacht college, geachte raadsleden,

Als het goed is heeft u via de RES NHZ onlangs een brief gekregen van het college van B&W van De 
Ronde Venen. Ik voeg de brief als 2e bijlage van deze e-mail toe, voor alle zekerheid. Hierin treft u 
een reactie aan op de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid met de oproep om 
niet te kiezen voor het plaatsen van windturbines aan de grens van deze gemeente. Ook gezien het
ontbreken van een goed proces, waarbij belanghebbenden worden betrokken, meer naar de 
regionale impact wordt gekeken en de belangen van De Ronde Venen en haar bewoners worden 
meegewogen. De brief vraagt u het landschap en omgeving van zoekgebieden centraal te stellen. 
Wij, de Vereniging Spaar het Gein en de Stichtingen Stop Windturbines Geingebied, Stop 
Windturbines Aetsveld ( i.o ) en Stop Windturbines Vechtgebied  ( i.o. )  onderschrijven deze 
oproep van harte. Van ons heeft u vorige week een vergelijkbaar schrijven ontvangen, waarin wij u 
oproepen om het Geingebied te sparen en ook de aanliggende gebieden in buurgemeenten vrij te 
houden van windturbines. ( 3e bijlage )

Wij maken daarin ook melding van ruim aangenomen moties. De eerste 2 ( bijlage 4 en bijlage 5 ) 
zijn door de gemeenteraad van De Ronde Venen d.d. 1 oktober nagenoeg unaniem aangenomen. 
De volgende ( bijlage 6 ) is op 5 oktober door de Provinciale Staten van Noord-Holland unaniem 
aangenomen. De Ronde Venen sluit windturbines in de Stelling van Amsterdam uit en roept op om 
haar inbedding in het Geingebied te ontzien en mee te wegen de bijna 5000 handtekeningen die 
nu al tegen windturbines in het Geingebied zijn gezet. De Statenmotie roept het college op met de 
provincie Utrecht en met de gemeente De Ronde Venen in overleg te treden met betrekking tot 
het beschermen van het Geingebied ook gezien de erfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam. 

Naar aanleiding hiervan zijn wij in overleg getreden met het secretariaat van de MetropoolRegio 
Amsterdam ( MRA ). Zij zijn bereid overleg hierover te faciliteren tussen de provincies en de 
betrokken gemeenten als uw besturen het secretariaat daarom zouden vragen. Wij vinden dat een 
uitstekend idee. Onze suggestie zou zijn te komen tot een meer structureel overleg tussen de MRA 
en de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht ter inbedding van de  Amstel-Gein-Vecht 
delta in het metropolitane landschap.  De bescherming van de Stelling van Amsterdam en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie passen ook prima in dit meer structurele overleg. De kaart ( bijlage 7
) illustreert het belang hiervan het best. 

Onze oproep aan u is de MRA te verzoeken om bedoeld overleg voor te bereiden en te 
organiseren. Wij hopen dat wij voorafgaand aan dit eventuele overleg in de gelegenheid worden 
gesteld onze standpunten kort toe te lichten.

Rien Leemans, namens de vereniging Spaar Het Gein
Arthur Koks namens de stichting Stop Windturbines Geingebied
Kees Neervoort, namens de stichting i.o. Stop Windturbines Aetsveld
Ron van Bekkum, namens de stichting i.o. Stop Windturbines Vechtgebied 



Ter afsluiting een viertal verhelderende afbeeldingen. Ter uitvergroting: klik op de link.

Schets 3: landschappen in hun samenhang

Kaart   1: MetropoolRegio Amsterdam Met De 
Ronde Venen en Stichtse Vecht

Foto   2: zicht vanaf Batterij aan het Gein ( SvA ) 
richting Gaasperdam ( bebouwing zichtbaar )

Kaart 4: het Geingebied:  vorm patatzak
rode driehoek: turbines uitgesloten door DRV
rode bollen: uit te sluiten door N-H
rode blokken: uitgesloten door SV
De blauwe lijn is de provinciegrens voor 1990.
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reactie op ontwerp RES 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Met deze brief geven wij een reactie op de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid. 

Zoals al eerder ambtelijk en bestuurlijk aangegeven maken wij ons grote zorgen over de concept RES 

Noord-Holland Zuid met daarin 4 zoekgebieden voor windmolens op de grens met onze gemeente. In 

deze brief lichten wij onze zorgen toe. Gelet op het ontbreken van een goed proces, waarbij 

belanghebbenden worden betrokken en meer naar de regionale impact wordt gekeken, lijkt het ons 

onjuist om nu te kiezen voor het plaatsen van windmolens aan de grens van onze gemeente. Kortom: de 

belangen van De Ronde Venen en haar inwoners zijn op dit moment nog niet meegewogen in uw besluit.  

 

Samenvatting 

Op basis van de ontwerp RES hebben wij het beeld dat u bij het bepalen van zoekgebieden voor 

windenergie een goede ruimtelijke ordening en de belangen van bewoners buiten uw energieregio nog 

onvoldoende heeft meegewogen. Dit baseren wij op de inhoudelijke keuzes en het proces dat u heeft 

doorlopen. U plaatst 4 zoekgebieden op de grens met onze gemeente. De gebieden omsluiten de 

noordoost hoek van onze gemeente. De belangen van de inwoners van het gebied dat centraal in deze 

zoekgebieden ligt heeft u niet meegewogen. Dit is een onevenredige last voor ons gebied en onze 

inwoners. Wij vragen u geen windmolens te plaatsen aan de grens van onze gemeente.  

 

Het betreft de zoekgebieden:  

1. A2-Ouderkerkerplas 

2. Amstel III en omgeving 

3. Gaasperplas / Driemond 

4. Aetsveldsepolder 
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Voor het vervolg vragen wij u het landschap en omgeving van zoekgebieden centraal te stellen. Kijk waar 

de impact van zoekgebieden voor windmolens stapelt. In de huidige schets van het vervolgproces lezen 

wij nog onvoldoende dat de belangen van (de inwoners van) onze gemeente meewegen. 

 

Buiten de exacte locaties van zoekgebieden vragen wij u bij uw ambities voor lokaal eigendom onze 

inwoners volwaardig te betrekken. Daarnaast zoeken we graag samenwerking in de benutting van het 

elektriciteitsnetwerk. 

   

Onderbouwing 

Hieronder werken wij ons standpunt op onderdelen verder uit aan de hand van diverse fragmenten uit de 

ontwerp RES.  

 

1. Weeg de gevolgen voor onze gemeente en het totale landschap, mee 

U schrijft: 

 Daarnaast willen we hier benadrukken dat een integrale afweging nog niet is gemaakt. Bij de 

keuze voor zoekgebieden is uiteraard nagedacht over beperkingen vanuit leefbaarheid, ruimte, 

natuur, landschap en milieu, over slimme combinaties maken van energievraag en -aanbod en 

of er draagvlak voor is. De integrale afweging gebeurt echter als we een stap verder zijn in de 

verkenning. (voorwoord p.3) 

Wij zien dat u de integrale afweging nog niet heeft gemaakt. Wij herkennen niet dat er is nagedacht over 

beperkingen vanuit leefbaarheid, ruimte, natuur, landschap en milieu, slimme combinaties en draagvlak 

buiten uw eigen grondgebied. Er is onvoldoende aandacht voor een goede integrale afweging over 

ruimtelijke kwaliteit waarbij niet alleen de gevolgen op uw grondgebied, maar ook de gevolgen voor het 

grondgebied van onze gemeente meeweegt. Wij zien niet dat het participatieresultaat is meegewogen 

voor zover het niet uw eigen grondgebied aangaat. Wij verzoeken u dit wel te doen. 

 

Overigens concludeert u dat zelf ook al: 

Daarnaast valt op dat de zoekgebieden die zijn ontstaan niet altijd vanuit landschappelijke logica 

zijn gevormd. (aandachtspunten ruimtelijke kwaliteit, p. 40) 

 

U schrijft: 
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 Geen/weinig steun: zon op agrarische gronden, zon/wind in natuurgebieden (duinen, bos) en 

zon/wind in cultuurhistorisch landschap. (Hoofdpunten uit de bijeenkomsten en werksessies p. 

11, p.32) 

U schrijft: 

En waar niet? 

Naast de mogelijkheden en kansen is in de bijeenkomsten heel duidelijk aangegeven waar 

hernieuwbare energie niet wenselijk is. De cultuurhistorische landschappen, natuurgebieden, 

duinen en het open landschap in de regio worden zonder uitzondering gekoesterd. Dit vertaalt 

zich op de kaart in zoekgebieden die voornamelijk tegen het stedelijk gebied aanliggen. Deze 

keuze is niet alleen om landschappelijke redenen wenselijk, maar ook met het oog op het 

elektriciteitsnetwerk. Vraag en aanbod van energie liggen hier immers dicht bij elkaar. (p. 12, 

p.33) 

U schrijft: 

Zo dient de toekomstige energiemix passend te zijn bij de unieke regionale landschappelijke 

en  gebiedskwaliteiten en de economische kansen van het gebied. (regionale uitgangspunten, p. 

116) 

De genoemde vertaling in de zoekgebieden herkennen wij niet. Sterker, we zien juist dat de 

zoekgebieden tegen cultuurhistorisch, open landschap aanliggen. Sommige zoekgebieden hebben 

(deels) de status van UNESCO werelderfgoed. Voor andere zoekgebieden loopt de aanvraag om (deels) 

UNESCO werelderfgoed te worden. 

 

U schrijft: 

 In de Gooi en Vechtstreek laat men duidelijk zien trots te zijn op het oudste cultuurhistorisch 

landschap van Nederland. Deze natuurrijke en mede daardoor kwetsbare omgeving leent zich 

minder voor grootschalige opwekking van windenergie. De ambitie is daarom vooral gericht op 

zonne-energie (zon op grote daken en parkeerplaatsen) en forse energiebesparing. De 

zoekgebieden voor windturbines bevinden zich bijna uitsluitend langs infrastructuur aan de 

randen van het gebied. (1.6 Wat gebeurt er al in de regio, waar staan we nu?, p. 28) 

Met het zoekgebied Aertsveldsepolder kiest u er voor de randen van uw eigen gebied op te zoeken. 

Daarmee ontziet u niet het oude cultuurhistorische landschap, de gevolgen vallen voor het grootste deel 

buiten uw gebied.  

 

U schrijft: 
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Zoekgebied Aetsveldsepolder. Ten zuiden van Weesp is een zoekgebied voor windenergie 

gedefinieerd. Gezien dit een weidevogelkerngebied is zal ook hier nadere verkenning in overleg 

met provincie en natuurorganisaties moeten plaatsvinden. Het gebied behoort tevens tot de 

Stelling van Amsterdam, Unesco-Werelderfgoed. Ook grenst het gebied aan een zoekgebied van 

Amsterdam, waardoor eventuele ontwikkeling in samenhang zal worden bezien. (zoekgebieden, 

p. 113) 

U vergeet hier te melden dat het zoekgebied ook grenst aan onze gemeente. Ontwikkeling van het 

zoekgebied moet in samenhang met ontwikkelingen en landschappelijke kwaliteit van het aangrenzende 

gebied in onze gemeente worden bezien. Wij gaan hierover graag met u in gesprek. 

 

Voor deelgebied Amsterdam schrijft u: 

Het Amsterdamse gemeentebestuur kiest ervoor om álle technisch mogelijke locaties te benutten 

voor het zoeken naar de realisatie van grootschalige opwek van duurzame elektriciteit door zon 

en wind. Er worden geen gebieden bij voorbaat uitgesloten. Dit vertaalt zich in twee typen 

zoekgebieden: 1) gebieden met een energie-ambitie en 2) ‘extra’ zoekgebieden met als 

voorwaarde ‘nee, tenzij’ voor zon als de ambitie niet in het eerstgenoemde type gebieden 

gerealiseerd kan worden. …… Deze verdeling in twee type zoekgebieden sluit aan bij de 

kwetsbaarheid van de gebieden, de wens van inwoners, om voor grootschalig zon eerst op de 

daken te zoeken en de verschillende beperkingen. (Keuze Amsterdam, alle mogelijkheden 

benutten, p. 106) 

De sterke focus op technische mogelijkheid en niet op landschappelijke kwaliteit komt niet overeen met 

wat u in hoofdstuk 2 schrijft over een zorgvuldige ruimtelijke afweging. De focus op technische 

argumenten kan grote gevolgen hebben voor ons landschap. Wij roepen u dan ook op om ruimtelijke 

kwaliteit een grotere rol te geven in het proces. 

 

U schrijft: 

Samenhang met omliggende RES-regio’s 

Als RES-regio’s hebben we een verantwoordelijkheid om keuzes die regio-overstijgende effecten 

kunnen hebben, af te stemmen met omliggende RES-regio’s. Deze afstemming is gericht op een 

goede kwaliteit van de leefomgeving. De energietransitie vraagt om een integrale benadering en 

om een passende weging van belangen. Dat speelt nog meer in gebieden die qua ruimtelijke 

kwaliteit uniek en kwetsbaar zijn. In die gebieden lopen veel ontwikkelingen gelijktijdig. Zonder 

passende afstemming kan dit tot onsamenhangende keuzes leiden. Dit geldt bijvoorbeeld in 

Noord-Holland Zuid voor de UNESCO werelderfgoederen als de Beemster en de Stelling van 
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Amsterdam maar ook voor het Groene Hart en het IJsselmeergebied die zich over meerdere 

RES-regio’s uitstrekken. Zowel in provinciaal als Rijksbeleid (de Nationale Omgevingsvisie) wordt 

het belang van dit soort gebieden benadrukt. Voor dit soort regio overstijgende gebieden wordt in 

samenwerking met de relevante overheidspartijen zoals BZK en RWS gewerkt aan gedeelde 

uitgangspunten voor hernieuwbare energieopwekking. 

 

Wij ondersteunen uw pleidooi voor een goede kwaliteit voor de leefomgeving uit het eerste deel van dit 

fragment. Echter, BZK en RWS maken geen onderdeel uit van een RES-regio. Wij roepen u op 

samenhang te creëren door met de omliggende RES-regio’s, gemeenten en inwoners samen te werken. 

 

2. Neem het landschap als uitgangspunt bij de bepaling van zoekgebiden, niet een bestuurlijke 

grens 

U schrijft: 

Effecten op het landschap 

De effecten van mogelijke opwek van hernieuwbare energie op het landschap van de 

zoekgebieden in Noord-Holland Zuid worden beoordeeld aan de hand van vier verschillende 

invalshoeken. De zoekgebieden zijn per deelregio beoordeeld, waarna de beoordeling is 

geaggregeerd tot een beoordeling op energieregioniveau. In de nadere uitwerking richting RES 

1.0 is het van belang dat de specifieke effecten van de zoekgebieden na concretisering worden 

beoordeeld. Zo kunnen keuzes worden gemaakt, zowel binnen als tussen de zoekgebieden in de 

bredere context van de hele regio. (effecten op het landschap, p. 35).  

De 4 invalshoeken zijn: aansluiting op huidig beleid, aansluiten bij bestaande landschappelijke kwaliteit, 

bijdrage aan duurzame energielandschappen, bijdrage aan provinciale ruimtelijke kwaliteit. 

 

Voor een goede beoordeling van de impact op het landschap is het noodzakelijk dat het landschap als 

uitgangspunt wordt genomen en niet bestuurlijke grenzen zoals een provinciegrens of een RES-grens. 

Op basis van wat u schrijft lijkt u de energieregio centraal te stellen. Wij roepen u op het landschap als 

uitgangspunt te nemen bij de beoordeling van de impact op het landschap. 

 

U schrijft: 

Met de juiste aandacht en uitwerking van de zoekgebieden, kunnen de gebieden bijdragen aan de 

provinciale ruimtelijke kwaliteit. Zo is de overgang tussen landschapstypen een aandachtspunt, 

bijvoorbeeld in Waterland langs de A10 en bij overschrijding van grenzen van de energieregio. Het 

grootschalige open landschap in de Beemster en Wormer, de Haarlemmermeer, rond Weesp en in 
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het IJmeer vragen vanwege de impact op de omgeving ook om zorgvuldige inpassing van energie-

opwek.(bijdrage aan de provinciale ruimtelijke kwaliteit, p. 37). 

 

Deze 4e invalshoek om de effecten op het landschap te beoordelen versterkt het beeld dat de 

administratieve grens centraal staat. Begrijpen wij goed dat overschrijding van de energieregio slechts in 

beeld is als ‘aandachtspunt’ bij de ‘uitwerking’ van zoekgebieden en dan vooral bij de ‘overgang tussen 

landschapstypen’? Wij roepen u op het landschap als uitgangspunt te nemen bij het bepalen van 

zoekgebieden, niet alleen bij de invulling er van. 

 

3. Organiseer participatie voor de mensen die met de gevolgen te maken hebben 

U schrijft: 

De globale zoekgebieden die in hoofdstuk 2 tot en met 8 worden beschreven, zijn na een uitvoerig 

participatieproces met de betrokken overheden, inwoners, maatschappelijke partners en stakeholders 

tot stand gekomen. Hierbij is rekening gehouden met de draagkracht en unieke kenmerken van het 

landschap in onze regio en is veel aandacht besteed aan ruimtelijke inpassing van hernieuwbare 

opwek. (1.4 Samenspel van overheid, inwoners en bedrijfsleven, p. 23) 

 

U plaatst 4 zoekgebieden op de grens met onze gemeente. Deze omsluiten het noordoosten van onze 

gemeente. De inwoners die centraal tussen deze zoekgebieden wonen, het gebied waar de impact 

stapelt, zijn tot op heden niet voldoende in de gelegenheid gesteld te participeren. Dat wil zeggen: 

gehoord te worden en hun inbreng meegewogen te zien in de beleids- en besluitvorming. Dit geldt voor 

alle 3 de deelregio’s. 

- In de zoekgebieden Gaasperplas / Driemond en Amstel III en omgeving (deelgebied Amsterdam) 

hanteert u voor participatie bij de uitwerking van de zoekgebieden tot op heden een afstand van 

350 meter. Dit is een veel kortere afstand dan dat op basis van het juridische begrip 

‘belanghebbende’ betrokken zou moeten worden. Bovendien is het geen redelijke afstand voor 

de impact van een windmolen in een open landschap. 

- In het zoekgebied A2-Ouderkerkerplas (deelgebied Amstelland) is de participatie tot op heden 

beperkt tot een handvol adressen op de gemeentegrens van onze gemeente. 

- Voor het zoekgebied Aetsveldsepolder (deelgebied Gooi en Vecht) is er voor überhaupt geen 

contact geweest met onze inwoners of een uitnodiging daartoe (lokaal atelier 50 Weespers). 

 

Wij roepen u op onze inwoners veel meer te betrekken bij het proces. Stel de mensen in de omgeving 

van zoekgebieden centraal, niet uw eigen inwoners. 
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4. Conclusie: pas de zoekgebieden aan 

U schrijft: 

Over de status van de zoekgebieden zijn we duidelijk: deze liggen nog niet vast, maar zijn een 

eerste proeve. Ze geven zeker de denk- en zoekrichting aan, maar er kunnen nog steeds 

zoekgebieden afvallen of bijkomen. Deze verdere uitwerking gebeurt in de komende periode als 

we aan de RES 1.0 gaan werken. (voorwoord p.3) 

U schrijft: 

Bij de concretisering richting de RES 1.0 wordt de discussie over de specifieke zoekgebieden 

ook concreter onder andere doordat dan meer regionale en lokale effecten en belangen 

inzichtelijk worden. (effecten, p.12) 

 

U heeft 4 zoekgebieden aangewezen op de grens met onze gemeente. Hiermee ontstaat er een 

concentratie van zoekgebieden die een deel van onze gemeente omsluit. Dit is een onevenredige last 

voor onze inwoners en ons landschap. Wij roepen u op geen windmolens te plaatsen aan de grens van 

onze gemeente. De ‘extra zoekgebieden’ geven u die ruimte.  

 

Ongeacht de exacte locatie van zoekgebieden hebben wij nog twee aanvullende verzoeken: 

5. Organiseer lokaal eigendom voor omwonenden uit onze gemeente 

U schrijft: 

Verdeel de lusten en de lasten: opbrengsten uit wind- en zonne-energie moeten ook ten goede 

komen aan de gemeenschap. (Hoofdpunten uit de bijeenkomsten en werksessies p. 11) 

U schrijft voor het deelgebied Amsterdam: 

Keuze Amsterdam: minimaal 50 procent lokaal eigendom. Amsterdam streeft bij deze ambitie 

naar minimaal 50 procent lokaal eigendom (inwoners en/of bedrijven). Indien dit niet zo is, zal 

Amsterdam zorgen dat omwonenden door een andere manier mee profiteren en dit vast leggen 

in een omgevingsovereenkomst. (4.6 proces en invulling aanbod in de zoekgebieden, p. 106) 

 

Wij onderschrijven het belang van het delen van de lusten en de lasten. Wij nemen aan dat de verdeling 

van de lusten ook geldt voor onze inwoners. Wij helpen u graag hierbij met communicatie. 

 

6.  Zoek de samenwerking op in het kader van het elektriciteitsnetwerk 

Voor optimaal gebruik van het elektriciteitsnetwerk is afstemming essentieel. Zon- en windinitiatieven in 

verschillende gemeenten en RES-regio’s zullen gebruik maken van dezelfde elektriciteitsstations en -
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netwerk. Om overbelasting van het netwerk en vertraging van projecten te voorkomen, is afstemming 

nodig. Zowel in Uithoorn als in Amsterdam bij de A2 lijkt er in 2030 nog ruimte te zijn. Dit is nabij 

gebieden waar wij mogelijk op termijn onvoldoende netwerkcapaciteit hebben. Wij gaan graag met u in 

gesprek over de mogelijkheden en behoeften in het kader van het elektriciteitsnetwerk.  

 

Tot slot 

Inmiddels heeft het bestuurlijk overleg met onze buurgemeenten vorm gekregen. Dit willen wij graag 

vasthouden en verbeteren zodat we daadwerkelijk samenwerken en niet verrast worden door 

ingetekende zoekgebieden of vergaande plannen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, 

  

Lilian Schreurs Maarten Divendal 

secretaris Burgemeester 

 

 

BIJLAGE(N) 

--  



 
 
Motie: Zoekgebieden en bescherming UNESCO werelderfgoed gebieden De Ronde Venen  
 
De gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen, in vergadering bijeen op  
donderdag 1 oktober 2020, betreffende raadsvoorstel nr 19/20 ‘Ontwerp Regionale 
Energiestrategie U16 (RES U16) inclusief 'bod'; 
 
Overwegende dat: 

1. de wethouder aan de slag is om zoekgebieden voor windmolens en grootschalige 
zonnevelden in De Ronde Venen vast te stellen maar nog geen zoekgebieden heeft 
uitgesloten en geen voorwaarden voor de aanwijzing aan de gemeenteraad heeft 
voorgelegd; 

2. het duidelijkheid geeft in de maatschappelijke discussie als inwoners weten dat 
bepaalde gebieden zijn uitgesloten als zoekgebied; 

3. er onrust is in Abcoude en de inwoners aan het Gein over de aantasting van het 
UNESCO Werelderfgoed van de stelling van Amsterdam door windturbines; 

4. in De Ronde Venen een deel van de Stelling van Amsterdam ligt welke sinds 1996 
Unesco werelderfgoed is en voor een deel in het Geingebied ligt; 

5. de Werelderfgoed Conventie (Stockholm, 1972) de bescherming borgt van cultureel 
en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom 
van de hele wereld;  

6. ter bescherming van zijn erfgoed Nederland een erfgoedwet (2016) heeft, waarmee 
het de bescherming van cultureel erfgoed en van objecten/ensembles van de 
UNESCO Werelderfgoedlijst borgt en zich verplicht heeft het werelderfgoed in stand 
te houden; 

7. volgens de kwaliteitsgids van de provincie Utrecht de Stelling van Amsterdam de 
status van werelderfgoed verdient op grond van uitzonderlijke en universele waarden 
waaronder de relatief grote openheid, een groene en relatief stille ring rond 
Amsterdam, en dat aantasting van die waarden die status in gevaar brengt. 

 
Verzoekt het college om: 

 In De Ronde Venen het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uit te 

sluiten als zoekgebied voor windturbines; 

 In het traject van aanwijzing van zoekgebieden sterk rekening te houden met de 

landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de 

Stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied.  

 De gemeenteraad en de inwoners intensief te blijven betrekken bij het hele traject tot en 

met aanwijzing van de eerste zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden.  

 

 
Namens          
CDA De Ronde Venen  VVD De Ronde Venen   D66 De Ronde Venen 
Coos Brouwer   Rob Evers    Meindert Brunia 
 



Aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van Amsterdam en De Ronde Venen, aan de 
colleges van gedeputeerde staten en de provinciale staten van Noord-Holland en Utrecht en aan 
de RES NHZ en U16

Amsterdam, 11 oktober 2020

Geachte dames en heren,

In 1989 heeft het rijk de provinciegrens Noord-Holland - Utrecht gewijzigd opdat het Geingebied 
voortaan in één bestuurlijke hand zou komen en daarmee beter beschermd zou zijn tegen 
aantasting. Het Amsterdamse deel van het Geingebied werd overgedragen aan de (toenmalige) 
gemeente Abcoude. U kunt dit nalezen in de Memorie van Toelichting (p 10).

De gemeente De Ronde Venen (waarvan Abcoude thans deel uitmaakt) heeft dit in haar 
raadsvergadering van 1 oktober jongstleden onderkend door de Stelling van Amsterdam en haar 
landschappelijke inbedding in het Geinlandschap uit te sluiten als mogelijk zoekgebied voor 
windenergie. De motie van De Ronde Venen is met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen
en als aparte bijlage toegevoegd.

De gemeente De Ronde Venen heeft ook keer op keer aangegeven met Amsterdam, met de RES 
NHZ en met de provincie Noord-Holland in overleg te willen gaan om de problemen met 
betrekking tot windenergie aan beide kanten van de grens te bespreken. Zij heeft een soortgelijke 
afstemming aan de grens voor ogen als in dit stuk wordt voorgesteld.

Tegen de provinciegrens tussen beide provincies is sprake van vier zoekgebieden wind, die over en 
weer gevoelig liggen. Zowel politiek in gemeenteraden als bij omwonenden. In dit stuk wordt 
voorgesteld om deze vier zoekgebieden aan de provinciegrens te vrijwaren van windturbines. Het 
gaat om drie relatief kleine (deel-)zoekgebiedjes aan de Hollandse kant en het grotere Geingebied 
aan de Utrechtse kant.

Voor Amsterdammers en Gaasperdammers behoort het Geingebied samen met de aangrenzende 
Gaasperplas gevoelsmatig tot het metropolitane landschap. Er zijn officieel 8 deelregio's met 
betrekking tot het MRA landschap (MRA: metropool regio Amsterdam). Het Geingebied hoort hier 
niet bij want het ligt over de provinciegrens. Maar voor Amsterdammers en vroeger Mondriaan, 
Roelofs en Thijsse is het de dichtstbijzijnde natuur. Dichterbij dan Gooi en Kennemerland. Een 
populaire bestemming voor wandelaars, fietsers en watersporters. Even sportief aan het Gein en 
dan een duik in de Gaasperplas is een dagje uit voor menig Amsterdammer. Een bezoek aan het 
Gein is beter voor klimaat en milieu dan een verre vliegreis. Amsterdam hoort op te komen voor 
deze natuur, net zoals ze in de MRA opkomt voor de natuur in het Gooi.

Amsterdam hoort ook op te komen voor de Stelling van Amsterdam die niet voor niets haar naam 
draagt. Versterking en behoud van de Stelling van Amsterdam is ook een topprioriteit voor de 
provincie Noord-Holland, alleen al voor het toerisme dat de Unesco erfgoed status genereert.

Dat kunnen Amsterdam en Noord-Holland doen door de gemeente De Ronde Venen te vragen het 
hele Geingebied definitief, onomwonden en zonder voorbehoud uit te sluiten als zoekgebied voor 
windenergie en zelf af te zien van windenergie op Hollandse locaties die even bedreigend zijn voor 
het Geingebied. Zo doen Noord- Holland en Amsterdam recht aan de wijziging van de 
provinciegrens van 1989 door gezamenlijk met de provincie Utrecht en de gemeente De Ronde 
Venen dit gebied te vrijwaren van windturbines.



Op 5 oktober j.l. hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland unaniem een motie 
aangenomen die haar bestuur verzoekt om bovenstaande in te brengen in goed overleg met de 
provincie Utrecht  en andere partners in de RES-regio U16.
Met het uitsluiten van deze gebieden over en weer wint de energietransitie aan beide zijden van 
de grens aan draagvlak. Een win-win voor besturen aan weerszijden.

Wij roepen de aangeschrevenen op om met elkaar in goed overleg te treden ten einde het 
Geingebied en omgeving te vrijwaren van windturbines. In de vier bijlagen treft u gebieden aan 
waarin wij voorstellen doen tot betere afstemming in het grensgebied.

Aan de onderkant van deze pagina treft u een kaart aan van de metropoolregio Amsterdam 
( MRA ). Met betrekking tot het landschap heeft de MRA beleid ontwikkeld dat ondermeer ziet op 
de ontspanningsfunctie ervan die zowel belangrijk is voor de volksgezondheid als de economie. 
De kaart toont de diepe insnijding in de MRA gevormd door de gemeentes De Ronde Venen en de 
Stichtse Vecht. Naar ons inzicht nodigt deze insnijding uit tot samenwerking in de vorm van 
structureel overleg. Een belangrijk thema in deze samenwerking zou kunnen zijn het behoud en de 
versterking van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Namens de Vereniging Spaar Het Gein, Rien Leemans, Voorzitter
Namens de Stichting Stop Windturbines Geingebied, Arthur Koks, Secretaris
….

Illustratie 1: De Metropool Regio Amsterdam



Bijlage 1. NHZ: Wind 06 Amstel III deelregio Amsterdam ( RES NHZ )

Het uit te sluiten zoekgebied is rood gekleurd en ligt tegen de Abcouderplas aan. Windturbines 
hier beschadigen het rijksbeschermde dorpsaanzicht van Abcoude en veroorzaken aanzienlijke 
overlast voor de bewoners van de nieuwbouwwijken aan het Abcoudermeer. We stellen voor van 
het zoekgebied Wind 06 ofwel Amstel III van deelregio Amsterdam (RES NHZ) uit te sluiten het deel
ten zuiden van Knooppunt Holendrecht en Tafelbergweg.



Bijlage 2. NHZ: Wind 05: Gaasperplas deelregio Amsterdam ( RES NHZ )

Het uit te sluiten zoekgebied is rood gemarkeerd en ligt tegen de provinciegrens aan en maakt deel
uit van het Groengebied Amstelland en natuurnetwerk Nederland. Windturbines daar verstoren de
Stelling van Amsterdam, het Geinlandschap en het NNN netwerk. Ze zijn strijdig met de intenties 
waarmee de grenswijzing tussen Amsterdam en Abcoude tot stand zijn gekomen. Voorts doen ze 
afbreuk aan de recreatieve functie van het gebied en veroorzaken ze overlast voor de omwoners.
We stellen voor van het zoekgebied Wind 05 ofwel Gaasperplas van deelregio Amsterdam (RES 
NHZ) uit te sluiten het deel ten zuiden en ten zuidoosten van de Waternet Locatie Weesperkarspel.



Bijlage 3. NHZ: Aetsveld 
zoekgebied 04 Wind deelregio Gooi & VechtStreek ( RES NHZ )

Het uit te sluiten zoekgebied, de Aetsveldse Polder, is rood gemarkeerd en ligt tegen de 
provinciegrens aan ten zuiden van Weesp in de Aetsveldse polder, vlak bij het Utrechtse 
Nigtevecht. Een karakteristiek dorpje, idyllisch gelegen aan de Vecht. De Aetsveldse polder is een 
aardkundige monument en heeft als broed- en leefgebied van weidevogels een beschermde 
status. Richting Utrecht doen windturbines in de Aetsveldse polder afbreuk aan het nabijgelegen 
Geingebied. Ook het beschermde dorpsgezicht van Nigtevecht zou ernstig aangetast worden door 
windturbines zo dicht bij. Niet veel verder liggen de Vecht met Hinderdam en in de hollandse 
gemeente de Wijde Meren de Spiegel- en Ankeveense plassen. De gemeenteraad van Weesp heeft
in grote meerderheid zich uitgesproken tegen windturbines in het Aetsveld. Wij stellen voor het 
zoekgebied 04 Wind ofwel de Aetsveldse polder van de deelregio Gooi en Vechtstreek ( RES NHZ ) 
uit te sluiten als zoekgebied voor Windturbines.



Bijlage 4: RES U16: Het hele Geingebied

Het uit te sluiten gebied ligt tegen de provinciegrens aan en grenst aan de gemeenten Amsterdam 
en Weesp. Dit  gebied heeft de gemeente De Ronde Venen al uitgesloten. In de afstemming tussen 
de provincies en gemeentes kan dit als Utrechtse bijdrage worden beschouwd. Op de kaart wordt 
het omsloten door de 3 rode lijnen die samen een driehoek vormen. Het gebied benoorden de 
blauwe lijn behoorde vroeger tot de Noord-Hollandse gemeente Weesperkarspel en is in 1989 
overgeheveld van de gemeente Amsterdam naar de gemeente Abcoude teneinde het behoud van 
het Geingebied onder één bestuur zeker te stellen. Dit is zo expliciet verwoord in de Memorie van 
Toelichting ( p 10 ) bij deze grenswijziging. De rode bolletjes representeren de Hollandse gebieden 
betrokken bij de afstemming. Tezamen met het eerder afgestane gebied, boven de blauwe lijn, 
illustreren ze de evenwichtigheid van de afstemming. Noord-Holland ontziet Utrecht en vice versa.



           

 

 

      

 
 
 

Motie  inwonersparticipatie zoekgebieden 

 
 

De gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen, 

in vergadering bijeen op donderdag 1 oktober 2020, gelezen het raadsvoorstel 

raadsvoorstel 19/20 en gehoord de discussies, 

 

 Constateert dat: 
 

 onlangs een petitie is aangeboden met meer dan 4400 handtekeningen om in het 
Geingebied geen megaturbines te plaatsen; 

 ook elders in de gemeente handtekeningen zijn of worden verzameld om te 
pleiten tegen of juist voor een zoekgebied; 

 het zoekproces met de inwoners naar locaties die geschikt of juist ongeschikt zijn 
voor het plaatsen van windmolens en/of zonnevelden inmiddels van start is 
gegaan 

 
 

Overweegt dat: 
 

 draagvlak een onmisbare voorwaarde is voor de energietransitie; 
 daarom handtekeningenacties serieus moeten worden genomen; 
 ook het lopende proces van inwonersparticipatie moet worden gerespecteerd, 
 naast het invullen van de app voor zoekgebieden meer in gesprek gegaan moet 

worden met inwoners om tot zoekgebieden te komen. 
 
 
Draagt het college op: 
 

 de verzamelde of nog te verzamelen handtekeningen mee te tellen in de 
uitkomsten van de inwonersraadpleging naar de zoeklocaties.  

 In gesprek te gaan met inwoners, zo nodig online, om tot zoekgebieden te komen 
waar draagvlak voor is. 

  
 

Fractie D66    Fractie VVD   Fractie CDA 

Meindert Brunia   Rob Evers   Ria de Korte 



 

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

- ten aanzien van zoekgebieden voor windturbines de communicatie 
tussen buurgemeenten aandacht behoeft, maar in het bijzonder die 
waar ook een provinciegrens in het geding is 

- er een samenballing van windturbines dreigt aan de grens met de 
provincie Utrecht, met name betreffende de gemeenten 
Amsterdam en De Ronde Venen

- dit een gebied betreft dat een UNESCO werelderfgoed status heeft  
en bovendien van groot belang is als groen- en recreatiegebied voor 
de bewoners van Amsterdam Zuid-Oost en wijde omstreken

Verzoeken het college van GS:

- Om in samenspraak met andere RES partners, zoals gemeenten en 
programmaorganisatie, in goed overleg te treden met de provincie 
Utrecht en andere partners van de RES regio U-16 over het 
‘Geingebied’

- De huidige erfgoedstatus en belangrijke publieke functies van het 
gebied als belang in te brengen in de verdere concretisering van de 
zoekgebieden in het ‘Geingebied’.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eric Smaling
SP

Motie
Vergadering Provinciale Staten – 5 oktober 2020
Agendapunt 10 – Concept-Regionale Energiestrategieën 

“Geingebied”






