
 

        

        

       
 
 
 
Motie 
Reg.Nr. M 21.8 
 
Agendapunt: 21. 
 
Onderwerp: verbieden windturbines gebieden rond het Gein, Vechtgebied en Hollandse waterlinie 
  
De Raad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 29 september 2020, 
 
kennis genomen hebbende van:  

- het raadsvoorstel Ontwerp Regionale Energiestrategie U16 (RES U16) inclusief “bod”, raadsvoorstel 21;  
 

- paragraaf 2.2.2. pag. 11 van het ontwerp RES, waarin het volgende staat vermeld over extra voorwaarden 
cultuurshistorie:  “Voor de analyse van de bandbreedte van het aantal windturbines en TWh met het “filter” 
concept Ontwerp POVI is alleen uitgegaan van de technische potentie van gebieden zonder voorwaarden. 
Daarnaast heeft een reflectie op de denkrichtingen plaatsgevonden vanuit de Kansenkaart van de 
netbeheerders. Dit is een eerste stap. Om een beter beeld te krijgen van de potentie zijn nog aanvullende 
“filters” nodig zoals extra voorwaarden cultuurhistorie (bijvoorbeeld Hollandse Waterlinie - UNESCO) extra 
voorwaarden en beperkingen door defensie- en luchtvaartradar, potentiële woningbouwlocaties en 
potentiële locaties/ ruimteclaims mobiliteitsinfrastructuur”;  

 
constaterende dat:  

 
- de Stelling van Amsterdam op de Unesco Werelderfgoedlijst staat en de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het 

punt staat daar op te komen; 
 
- de provincie Utrecht en gemeente Stichtse Vecht jarenlang de stelling van Amsterdam gepromoot hebben 

en dit nog steeds doen, hetgeen veel inspanning en geld kost en heeft gekost;  
 
- de omgevingsvisie van de Provincie windmolens in bedoelde gebieden niet toe staat, aangezien deze op 

geen enkele wijze de vereiste kwaliteit aan het gebied toevoegen;  
 
- een positieve HIA- rapportage (Heritage Impact Assessment) over windturbines in bedoelde gebieden  

ondenkbaar is. Een negatieve rapportage mogelijk het afvoeren van de UNESCO-erfgoedlijst kan betekenen;  
 
- windturbines aan of in het gezichtsvelden van het Gein, Aetsveldse- Garsten- en Hoekerpolders het typische 

Vecht- en Geinlandschap met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde onherstelbaar verstoren;  
 

Voor: Lokaal Liberaal, VVD, CDA, 
ChristenUnie-SGP, Streekbelangen, Het 
Vechtse Verbond, PVV, Samen Stichtse Vecht 
Tegen: PvdA, GroenLinks 
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- draagvlak om windmolens in het Gein en voornoemde poldergebieden te plaatsen aantoonbaar ontbreekt, 
zo ook blijkt uit omliggende gebieden waar ook nadrukkelijk door inwoners en actiegroepen gevraagd wordt 
het Vecht- en Geingebied uit te sluiten;  

 
- de Rijksoverheid uitdrukkelijk, met redenen omkleed, het Amsterdamse deel van het Geingebied heeft 

toegewezen aan de toenmalige gemeente Abcoude en de provincie Utrecht teneinde om de instandhouding 
van het landschappelijk waardevolle Vecht- en Geingebied te borgen en als “waardevol natuurgebied” te 
behouden, welke verantwoordelijkheid nu bij Stichtse Vecht ligt;   

 
van mening dat:  

- het van belang is om het uitsluiten van gebieden reeds in het bod aan te passen;  
 

draagt het college op:  
1. zich maximaal in te zetten om gebieden die binnenkort worden of zijn aangewezen als UNESCO erfgoed, 

liggend binnen de schootsvelden van de forten en / of deel uitmakend van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, de directe omgeving van het Gein, Aetsveldsepolder, Garstenpolder en Hoekerpolder en het 
gezichtsveld van voornoemde gebieden uit te sluiten van het “bod” en het “bod” hierop aan te laten 
passen; 

2. de bedoelde uitsluiting in te brengen in de overleggen met de U16, de RES Amsterdam /  Energie 
strategie Noord Holland Zuid; 

3. de raad te informeren over de uitkomst.  
 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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