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Inspraak 1 oktober 2020 

 
Geachte raadsleden, 

 

Niet op de zaken vooruitlopen? 

 

Loopt u op de zaken vooruit door het College te verzoeken het Geingebied nu uit te sluiten als 

zoekgebied voor wind? Dat lijkt zo als we in aanmerking nemen dat besluiten daarover zijn gepland in 

het voorjaar van 2021 en er nog inspreek- en meedenkbijeenkomsten worden georganiseerd. 

 

Kunnen de meer dan 4.600 handtekeningen die al tegen plaatsing van grote windturbines in ons 

historische Geinlandschap zijn geplaatst, dan netjes worden bewaard tot voorjaar 2021 en dan worden 

meegewogen? Dat zou je kunnen denken. Opnieuw: het lijkt erop dat er op de zaken vooruitgelopen 

wordt. 

 

Toch is dat een onverstandige en verkeerde conclusie. 

 

Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek, beide subregio van de RES Noord-Holland Zuid, wachten 

namelijk niet op de planning van De Ronde Venen. Zij zijn druk doende gebieden pal aan de grenzen 

van hun gemeente, tegen die van Ronde Venen, als zoekgebied voor windturbines aan te wijzen. Dat 

betekent dat er mogelijk grote windturbines bij de Gaasperplas en in de Gaasperzoom, direct langs het 

Geingebied worden gebouwd. En ook pal tegenover Fort Nigtevecht aan de overzijde van het 

Amsterdam Rijnkanaal. Als daar grote windturbines worden geplaatst, zal het Geinlandschap worden 

aangetast vanuit buurgemeenten. Dit doet denken aan het plaatsen van kerncentrales aan de 

landgrenzen om de buurlanden met de rommel op te zadelen. 

 

Moet onze gemeente dat accepteren? Wij menen van niet. En we hopen dat u dat ook niet wilt. Wij 

verwachten van ons College dat het bij de buurgemeenten stevig aan de bel trekt en hen oproept om dit 

niet te doen. 

 

Maar hoe zullen die buurgemeenten reageren als deze vervolgens vaststellen dat De Ronde Venen zelf 

de mogelijkheid tot plaatsing van grote windturbines in het Geinlandschap nog openhoudt? Die reactie 

laat zich raden. 

 

Een signaal aan de buurgemeenten is alleen geloofwaardig als ons College kan laten zien dat het haar 

historische Geinlandschap ook zelf ontziet. Dus nu al besluit om het Geingebied niet als zoekgebied 

aan te merken. 

 

Niet om op zaken vooruit te lopen, maar om in maart 2021 niet achter de feiten aan te hollen! 

 

Alom gerespecteerde organisaties als de vereniging Heemschut, de vereniging Natuurmonumenten 

en de Vechtplassencommissie spreken zich ook tegen grote windturbines in het Gein uit. Laten we 

tenslotte ook de UNESCO werelderfgoed-status niet in gevaar brengen. 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

 

Rien Leemans, voorzitter 

 
 


