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Abcoude, 12 januari 2020 
 
Geachte mevrouw Van der Horst, 
 
Spaar het Gein waardeert de gemeentelijke ambitie om binnen de eigen grenzen in 2040 
klimaatneutraliteit te bereiken. Uitvoering van deze ambitie zal forse consequenties voor alle 
inwoners hebben, maar ook op onze leefomgeving. Met name steeds groter wordende windturbines 
hebben een gigantische impact, tot in de verre omtrek, op de beleving van het landschap. Zoals dat in 
de landelijke “Structuurvisie Windenergie op land” (Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
Ministerie van Economische Zaken, Maart 2014) is geformuleerd: met grote windturbines wordt het 
landschap “gedegradeerd tot bekrompen afmetingen”. Ook het Planbureau voor de leefomgeving 
heeft daar onlangs nog voor gewaarschuwd. Terecht hecht de gemeente er dus aan dat moet worden 
gestreefd naar zorgvuldige procedures en afwegingen. Voorkomen moet worden dat wat op het ene 
vlak wordt bereikt, op het andere wordt vernietigd.  
 
Opmerkingen bij ‘Inleiding’ 
 
Het besef een zorgvuldige inpassing moet plaatsvinden, lijkt aanwezig in de Inleiding. Op blz. 2, derde 
alinea, van de Concept-Voorwaarden wordt de indruk gewekt dat de randvoorwaarden mede 
betrekking hebben op ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Met name waar het betreft de 
inpassing van windturbines is daar echter weinig tot niets van terug te vinden in de 
randvoorwaarden. Spaar het Gein pleit ervoor randvoorwaarden op te nemen die blijk geven van het 
besef om niet alleen met natuur, maar ook met in onze gemeente aanwezig landschappelijk en 
cultuurhistorische waardevol agrarisch gebieden rekening te houden. Tijdens de ‘tafelgesprekken’ en 
de informatieavonden is steeds beklemtoond, ook zelfs door aanwezige energieproducenten, dat 
waardevol landschap moet worden ontzien. Ook de provincie Utrecht pleit daarvoor op blz. 72 van 
haar concept-ontwerp Omgevingsvisie van 17 december 2019: “We zoeken bij voorkeur naar locaties 
(…) waar de impact op onze aantrekkelijke en cultuurhistorisch waardevolle landschappen en de 
natuur relatief klein is.” 
 
Opmerkingen bij paragraaf 2 Wat zijn windmolens en zonnevelden? 
 
Opmerkelijk is dat er in de eerste alinea op blz. 4 wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot plaatsing 
van windturbines van  175 meter (tiphoogte), op sommige plaatsen zelfs ook hoger, binnen onze 
gemeente. Dit terwijl artikel 2.2.4 van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol bepaalt dat in het 
overgrote deel van onze gemeente (met uitzondering van het gebied ten zuidoosten van Wilnis) 
turbines met een ashoogte van meer dan 35 meter met het oog op de veiligheid voor het vliegverkeer 
niet zijn toegestaan behoudens een ‘verklaring van geen bezwaar’ door de Inspectie voor de 
Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:  
 

mailto:i.vanderhorst@derondevenen.nl


Vereniging Spaar het Gein  - 2/3 - 

“1. Op de gronden die zijn aangewezen op de kaart in bijlage 6 bij dit besluit is geen vaste 
laserinstallatie toegestaan en geen windturbine die met de tiphoogte steekt door een vlak 
met een maatgevende toetshoogte zoals opgenomen in de in bijlage 4 opgenomen kaart, met 
een ashoogte van meer dan 35 meter, of in geval van plaatsing op een gebouw, met een 
tiphoogte van meer dan 5 meter dan wel meer dan 35 meter voor gebouw en tiphoogte 
tezamen. 
 
(…) 
 
4. In afwijking van het eerste lid is een vaste laserinstallatie of een windturbine, bedoeld in 
dat lid, toegestaan voor zover dit in overeenstemming is met een verklaring van geen 
bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de wet.” 

 
Welke verwachting leeft er bij de gemeente dat initiatieven voor plaatsing van nieuwe turbines met 
een ashoogte van meer dan 35 m zo’n verklaring zullen krijgen? Waar is die verwachting op 
gebaseerd? Heeft daarover al overleg met de Inspectie plaatsgehad? 
 
Opmerkingen bij paragraaf 3 Hoe werkt de vergunningverlening 
 
De afgelopen maanden is de indruk gewekt dat de gemeente aan initiatiefnemers de eis zou stellen 
dat de bevolking/omwonenden tenminste 50% moesten kunnen profiteren van de opbrengst. Uit het 
concept-ontwerp blijkt een gemeente een dergelijke eis momenteel helemaal niet kan stellen. Spaar 
het Gein vindt het niet aanvaardbaar dat procedures met of door initiatiefnemers worden gestart 
zolang dergelijke eisen niet waterdicht kunnen worden gesteld. Zet provincie en rijk maar onder druk 
om dit af te dwingen. 
 
Opmerkingen bij Deel A.1. Voorwaarden procesparticipatie 
 
Geen opmerkingen. 
 
Opmerkingen bij Deel A.2. Voorwaarden financiële participatie 
 
In deze paragraaf wordt het voorbehoud ten aanzien van de afdwingbaarheid van de eis inzake het 
laten profiteren van bevolking/omwonenden niet genoemd. Zie de opmerking hiervoor bij paragraaf 
3. 
 
Opmerkingen bij Deel A.3. Voorwaarden zonnevelden en windmolens 
 
Geen opmerkingen. 
 
Opmerkingen bij Deel A.4. Voorwaarden zonnevelden 
 
Aan zonnevelden in natuurgebied worden terecht beperkingen gesteld. Ook landschappelijk en 
cultuurhistorisch waardevol landschap verdient echter bescherming. Spaar het Gein stelt een extra 
randvoorwaarde voor: 
 
“Zonnevelden dienen bij voorkeur niet te worden gerealiseerd in landschappelijk en cultuurhistorisch 
waardevol, open agrarisch gebied. Een uitzondering kan worden gemaakt voor de (bezien vanuit de 
locatie van waaruit de openheid en de waarden worden beleefd, zoals vanaf de rivierdijken) 
vergelegen randen of uithoeken van dergelijke gebieden en dan bij voorkeur met gebruikmaking van 
lage zonnevelden.” 
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Opmerkingen bij Deel A.5. Voorwaarden windmolens 
 
Spaar het Gein stelt een extra randvoorwaarde voor: 
 
“Windturbines dienen niet te worden gerealiseerd in landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol, 
open agrarisch gebied, wanneer hierdoor een substantiële inbreuk wordt gemaakt op de bestaande 
verhoudingen in het landschap, bezien vanuit de plekken van waaruit de openheid en de waarden 
worden beleefd.”  
 
Opmerkingen bij Deel B. Kaders voor vervolgtraject zoekgebieden 
 
In het 2e kader wordt plaatsing van windmolens en zonnevelden in onder meer gebieden die behoren 
tot de Stelling van Amsterdam, niet uitgesloten. Spaar het Gein meent dat dit een te vergaande 
tegemoetkoming is en bepleit het tegendeel. 
 
Tot toelichting vindt u ons graag bereid.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
 
 
 
Rien Leemans        Eric de Leeuw 
voorzitter        secretaris 
 
 
 
 
 
 

 

 


