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Betreft: Raadsvoorstel 09/20 Beleid Voorwaarden zonnevelden en windmolens 
  (technische commissie 4 maart 2020, politieke commissie 10 maart 2020,  

 raadsvergadering 26 maart 2020) 
 

Abcoude, 3 maart 2020 
 
Geachte heer, mevrouw #, 
 
Deze maand behandelt u het raadsvoorstel betreffende de randvoorwaarden voor zon en wind. In de 
aanbiedingsbrief aan uw raad geven B&W aan dat deze randvoorwaarden mede ten doel hebben de 
landschappelijke waarden te beschermen: 
 

• blz. 2: “Ook borgen de voorwaarden de belangen van de natuur, agrarische bedrijven en het 
landschap .”  

• blz. 2: “Het beoogd effect is duurzame energieopwekking te realiseren op een manier die 
gedragen wordt door inwoners en landschappelijke, natuur en cultuurhistorische kwaliteiten 
beschermt.” 

 
Kennelijk vinden B&W dat belangrijk. Wij hebben in de Voorwaarden (bijlage 1 bij het raadsvoorstel) 
naarstig gezocht naar voorwaarden die landschappelijke waarden beschermen, met name ook ten 
aanzien van wind. Wij hebben dergelijke voorwaarden niet kunnen vinden. 
 
De reactie van B&W in de Nota  reactie en commentaar op ons verzoek (en dat van anderen, onder 
wie de vereniging De Groene Venen) om een dergelijke voorwaarde wel op te nemen, is het volgende 
standaardantwoord:  
 
“U uit uw zorgen over de locatiekeuze van (met name) windmolens. De door u genoemde aspecten 
komen aan bod in de volgende fase waarin zoekgebieden worden bepaald. Het voorliggende beleid 
geeft voorwaarden voor windmolens en zonnevelden binnen zoekgebieden.” 
 
Het lijkt ons om meer dan één reden van groot belang dat u B&W verzoekt alsnog reeds nu (en niet 
pas in het najaar) een voorwaarde betreffende bescherming van landschappelijk en cultuurhistorisch 
waardevolle open agrarische  gebieden op te nemen of daar zelf toe besluit. 
 

1. De gemeente Amsterdam heeft onlangs, op 12 februari 2020, een concept-RES gepubliceerd 
waarin het zoekgebieden voor grote windturbines in Amsterdam Zuidoost tot aan het 
Abcoudermeer en rond de Gaasperplas (pal naast het Geingebied) heeft vastgesteld (zie 
bijgaande afbeelding uit concept-RES). Als de gemeente De Ronde Venen van Amsterdam 
verlangt dat zij het dorpsgezicht van Abcoude en het Geingebied ontziet, dan zal dat alleen 
geloofwaardig kunnen wanneer De Ronde Venen haar eigen waardevolle gebieden ontziet. 

https://derondevenen.raadsinformatie.nl/document/8450805/1/Raadsvoorstel_09_Beleid_%E2%80%98Voorwaarden_zonnevelden_en_windmolens%E2%80%99
https://derondevenen.raadsinformatie.nl/document/8464124/1/Raadsvoorstel_09%2C_bijlage_2_Aangepaste_Nota_reactie_en_commentaar
https://energieregionhz.nl/app/uploads/2020/02/DEF-Concept-RES-Amsterdam_mail.pdf
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2. Na inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet (2021) krijgen B&W meer mogelijkheden 
om vergunningen in afwijking van het bestemmingplan te verlenen, zonder bemoeienis van 
de raad. Dat zou ook het geval kunnen zijn bij vergunningaanvragen voor windturbines.  

 
Wij verzoeken u daarom alsnog een volgende randvoorwaarde op te nemen: 

 
“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.”  
 
Wij vragen u dit omdat wij ons grote zorgen maken over bestaande plannen tot plaatsing van grote 
windturbines in ons eeuwenoude en goed bewaarde Geingebied. Een paar honderd miljoen euro is 
geïnvesteerd om dit gebied te sparen, door Rijk en gemeente. Ruim 2400 sympathisanten hebben 
inmiddels een petitie ondertekend waarmee zij zich uitspreken tegen deze plannen.  
 
Nog duidelijker zou uw raad zich daarnaast nu al tegen vaststelling van het Geingebied als zoekgebied 
kunnen uitspreken. 
 
Wij wensen u veel wijsheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
 
 
 
Rien Leemans        Eric de Leeuw 
voorzitter        secretaris 
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Bijlage: zoekgebieden voor Wind Amsterdam 
 
 

 


