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Notulen Algemene Ledenvergadering 17 april 2019 

Locatie: Viscentrum Abcoude 

Aanwezige bestuursleden: Gerbrand Schuurman, Tom Snoek, Rien Leemans, 

Christian van den Anker, Hans van Kessel en Eric de Leeuw  

Opgesteld door: Eric 

 

1. Opening en mededelingen 

Rien opent de vergadering en bedankt Stichting Viscentrum Gehandicapten 

voor hun gastvrijheid. Afmeldingen ontvangen van: Tjebbe de Boer, Cor 

Burggraaf, Wouter Goedkoop, Martin en Rudy Kats, Margriet en Dennis 

Jannette Walen, Nol en Moon Wolters. 

 

2. Verslag ALV 18 april 2018: geen opmerkingen en wordt goedgekeurd.  

 

3. Jaarverslag 2018 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

a) Weidevogelproblematiek Jur van de Bosch had voorgesteld om met het 

bestuur (met name de boeren) van gedachten te wisselen over het nemen 

van diverse maatregelen om de weidevogels te beschermen. Hier bleek 

onvoldoende animo voor omdat men van mening is dat het maximale al 

wordt gedaan. De omstandigheden voor de weidevogels blijven echter 

onverminderd ongunstig. 

b) Stationsstraat Er schijnt opnieuw initiatief te worden genomen door een 

aantal bewoners. Spaar het Gein staat op het standpunt dat de gemeente 

eerst, zoals toegezegd, een gedegen onderzoek doet naar mogelijke 

haalbare varianten om tot een goede oplossing te komen en deze dan evt. 

stapsgewijs in te voeren. De gemeente heeft echter na een voortvarende 

start de zaak verder geen aandacht gegeven. Naar informeren. 

c) Rien licht stand van zaken helikoptervluchten toe. Uiteindelijk heeft de 

gemeente deze – door de provincie toegestane - activiteiten verboden op 

basis van strijdigheid met het bestemmingsplan (agrarisch gebruik). Het 

bezwaar dat het bedrijf nog had ingediend is ongegrond verklaard. Het 

bedrijf heeft geen beroep ingesteld. 

d) Kap populieren Gein Zuid Waternet heeft uiteindelijk ingestemd met het 

beperkt kappen (14 bomen) en het opkronen van de andere bomen. Pius 

Floris heeft een gedetailleerd rapport uitgebracht met suggesties voor het 

beheer van deze markante bomensingel. ShG zal Waternet hier aan houden 

en in het najaar volgt overleg over vervolgkap en waar welke soort bomen 

worden herplant. 
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e) Het beheer van de oeverlandjes door de provincie is in overleg bijgesteld 

zodat er geen grootschalige kap meer plaats heeft gevonden. In de laatste 

nieuwsbrief is hier aandacht aan geschonken. 

f) Rien licht toe dat er overleg is geweest met de gemeente betreffende de 

energietransitie. Het tweede deel van de avond zal dit verder aan de orde 

komen. 

g) Geindag Rien bedankt alle medewerkers en bezoekers van die dag. Met 

name Gay wordt persoonlijk bedankt voor haar inspanningen en krijgt 

namens het bestuur een boeket bloemen aangeboden. 

 

4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd. De vergadering verleent decharge. Er 

zijn verder geen vragen en ook de begroting wordt goedgekeurd. 

 

5. Leden kascommissie 

Rien roept nieuwe leden voor de kascommissie op. Er melden zich 3 leden: Irma 

v.d. Berg, Bart Swinkels en Arie Fokker. Bart en Arie waren eerst,  Irma wordt 

‘in reserve’ gehouden. 

 

6. Afscheid en verkiezing bestuursleden. 

Gerbrand Schuurman en Eric de Leeuw stellen zich opnieuw verkiesbaar en 

worden herbenoemd. 

Tom Snoek vraagt namens de vereniging het woord om Rien te feliciteren met 

zijn 25-jarig jubileum als bestuurslid van Spaar het Gein. Hij roemde zijn 

vasthoudendheid in zaken en ervaring als jurist. Ook de uitermate prettige manier 

van samenwerken werd benadrukt. Rien kreeg een cadeaubon van Bever en 

bloemen overhandigd.  

 

7. Plannen voor 2019 

Er zal bij de gemeente worden aangedrongen op een beter beheer van de 

Geindijken. De bermen worden nog steeds erg stuk gereden en ook het maaiwerk 

wordt zeer onzorgvuldig uitgevoerd. Hans van Kessel zegt dat we B&W willen 

voorstellen een verkeersdeskundige de problematiek te laten inventariseren en 

met voorstellen te komen. 

Gay zegt ook dat het als fietser onveilig is langs het Gein vanwege hard rijdend 

autoverkeer. Zij toont een schets van een zelfontworpen verkeersbord zoals dat 

geplaatst zou kunnen worden. 

Verder lijkt het er op dat de Landschapswerkgroep Abcoude toch wordt 

voortgezet door Britt de Kuijer voor het praktische deel en dat Koos het 

bestuurlijk deel voort zal zetten. Jan Swinkels is eventueel bereid dit op termijn 

van hem over te nemen. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Hans van Kessel geeft een korte toelichting op het nieuwe voorlichtingsbord dat 

bij het Velterslaantje is geplaatst. Dit bord vertelt het verhaal van het Waterlinie-

landschap. Op dit punt komen namelijk Fort Nigtevecht, onderdeel van de 

Stelling van Amsterdam, de Nieuwe en de Oude Hollandse Waterlinie samen. 

2023 wordt een jubileumjaar voor deze verdedigingswerken. 
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In het themadeel na de pauze licht Wim Haver het klimaatbeleid van de gemeente 

toe. Hij legt uit welke scenario’s denkbaar zijn om de gestelde doelen qua 

opwekking van duurzame energie te bereiken maar de aandacht ging alleen uit 

naar het opwekken van elektriciteit. 

De gemeente heeft zich ten doel gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. 

Vanuit de vergadering kwam onder meer de vraag waarom de gemeente 10 jaar 

voorop wil lopen tov de landelijke doelstelling van 2050. Er zijn immers mogelijk  

innovatieve oplossingen denkbaar  die een evt. alternatief kunnen zijn voor de 

windturbines. Er kwam hier niet echt een duidelijk antwoord op. 

Hij benadrukte dat er op dit moment in de procedure geen locaties worden 

aangewezen maar dat de randvoorwaarden worden bepaald voor het plaatsen van 

zonnevelden en windturbines. Deze randvoorwaarden moeten worden bepaald 

door de verschillende belangengroepen waaronder zeker Spaar het Gein. Ook de 

bevolking krijgt een stem in de locatiekeuzen. Vanuit de toehoorders was er 

kritiek op de procedure omdat op deze manier een meerderheid kan bestaan voor 

het plaatsen van windmolens terwijl die meerderheid daar verder zelf geen last 

van heeft.  

Zoals Rien daar aan toevoegde: “het landschap heeft geen stem”. 

 

Rien heeft ter afsluiting van de vergadering een aantal stellingen voorgelegd waar 

over gestemd werd. 
1. Het besluit van de gemeente om in 2040 klimaatneutraal te zijn, verdient steun. 

Resultaat: in overgrote meerderheid voor. 

2. Het uitgangspunt dat de invulling van dat besluit in de eigen gemeente moet worden 

gezocht, is begrijpelijk. 

Resultaat: in grote meerderheid voor. 

3. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om na een belangenafweging te bepalen 

waar initiatieven voor wind en zon gestalte kunnen krijgen. 

Resultaat: in grote meerderheid voor. 

4. De zone langs het ARK in het Geingebied is geen geschikte locatie voor windturbines. 

Resultaat: 1/3 voor, 1/3 tegen, 1/3 geen mening 

5. Delen van het Geingebied kunnen als zoekgebied voor zonneweides fungeren. 

Resultaat: in grote meerderheid tegen. 

 

 

 

 

 

 


