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Abcoude, 1 juli 2020 
 
Onderwerp: Agendapunt 4 raadsvergadering 1 juli 2020 (zon en wind) 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Vandaag besluit uw raad over de het raadsvoorstel Beleid randvoorwaarden zonnevelden en 
windmolens. Discussie over zoekgebieden vindt pas dit najaar en komend voorjaar plaats. 
 
Het bestuur van de vereniging Spaar het Gein maakt zich echter zorgen over enkele recente 
ontwikkelingen. 
 

1. Onder leiding van energieonderneming Windunie is een aantal grondeigenaren in het Gein in 
een vergevorderd stadium met het ontwikkelen van plannen tot plaatsing van zeer grote 
windturbines in de polder Baambrugge-Oostzijds. Anders dan de naam doet vermoeden, 
strekt die polder zich uit tot aan het Gein tussen het oude stationsgebouw en fort Nigtevecht. 
Circa 5 industriële turbines van 250 meter (tip)hoogte - 5 à 6 (!) keer zo hoog als de 
hoogspanningsmasten - zijn ingetekend in het hart van de polder. De grondeigenaren worden 
verleid met hectarevergoedingen van soms enkele tienduizenden euro’s per jaar. Wie nu niet 
tekent, mist de boot. De ontwikkelaars lopen vooruit op de zoekgebiedendiscussie, maar 
denken of hopen de gemeente hiermee onder druk te zetten. Deze megaturbines zullen het 
weidse aangezicht van de grootste Geinpolder voor de komende decennia vernietigen.  
 

2. Omringende gemeentes, onderdeel uitmakend van de RES Noord-Holland Zuid, hebben in 
concept-RES-sen al zoekgebieden voor windturbines  vastgesteld.  
- De RES-regio Amsterdam heeft zoekgebieden ingetekend tot aan het Abcoudermeer én bij 
de Gaasperplas. De Gaasperplas ligt tegen de noordwestelijke rand van het Geingebied aan. 
Grote windturbines bij de Gaasperplas zullen ook hun allesbepalende visuele impact op het 
Geingebied hebben. 
- De RES-regio Gooi en Vechtstreek heeft zoekgebieden voor windturbines ingetekend aan de 
oostkant van het Amsterdam-Rijnkanaal, pal bij fort Nigtevecht, aan de noordoostelijke rand 
van het Geingebied. Grote turbines pal aan de overzijde van het kanaal zullen ook hun visuele 
impact op het Geingebied hebben. 
 

De afgelopen decennia heeft het Rijk vele miljoenen geïnvesteerd in infrastructuurprojecten 
(snelwegen en aquaduct) waarmee het Gein werd gespaard. Als onze gemeente de grote 
landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden van het Geingebied onderkent, mag van 
ons gemeentebestuur worden verwacht dat het de omringende gemeentebesturen vraagt plaatsing 
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van megaturbines aan de randen van onze gemeente, pal tegen het Geingebied aan, achterwege te 
laten. Het ligt ons inziens in de rede dat uw raad het College daartoe uitnodigt. 
 
Ons inziens ligt het dan ook in de rede dat uw raad het College uitnodigt te overwegen om zich nu al 
uit te spreken tegen aanwijzing van het Geingebied als zoekgebied voor windturbines. Zo’n 3.100 
ondertekenaars van de petitie steunen zo’n uitnodiging. Immers, alleen dan kan ons 
gemeentebestuur de omringende gemeentes met overtuigingskracht aanspreken. 
 
We hopen dat u onze zorgen onderkent. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
 
 
 
Rien Leemans        Eric de Leeuw 
voorzitter        secretaris 
 
 
 
 
 
 

 

 


