
 
 
Motie: Zoekgebieden en bescherming UNESCO werelderfgoed gebieden De Ronde Venen  
 
De gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen, in vergadering bijeen op  
donderdag 1 oktober 2020, betreffende raadsvoorstel nr 19/20 ‘Ontwerp Regionale 
Energiestrategie U16 (RES U16) inclusief 'bod'; 
 
Overwegende dat: 

1. de wethouder aan de slag is om zoekgebieden voor windmolens en grootschalige 
zonnevelden in De Ronde Venen vast te stellen maar nog geen zoekgebieden heeft 
uitgesloten en geen voorwaarden voor de aanwijzing aan de gemeenteraad heeft 
voorgelegd; 

2. het duidelijkheid geeft in de maatschappelijke discussie als inwoners weten dat 
bepaalde gebieden zijn uitgesloten als zoekgebied; 

3. er onrust is in Abcoude en de inwoners aan het Gein over de aantasting van het 
UNESCO Werelderfgoed van de stelling van Amsterdam door windturbines; 

4. in De Ronde Venen een deel van de Stelling van Amsterdam ligt welke sinds 1996 
Unesco werelderfgoed is en voor een deel in het Geingebied ligt; 

5. de Werelderfgoed Conventie (Stockholm, 1972) de bescherming borgt van cultureel 
en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom 
van de hele wereld;  

6. ter bescherming van zijn erfgoed Nederland een erfgoedwet (2016) heeft, waarmee 
het de bescherming van cultureel erfgoed en van objecten/ensembles van de 
UNESCO Werelderfgoedlijst borgt en zich verplicht heeft het werelderfgoed in stand 
te houden; 

7. volgens de kwaliteitsgids van de provincie Utrecht de Stelling van Amsterdam de 
status van werelderfgoed verdient op grond van uitzonderlijke en universele waarden 
waaronder de relatief grote openheid, een groene en relatief stille ring rond 
Amsterdam, en dat aantasting van die waarden die status in gevaar brengt. 

 
Verzoekt het college om: 

 In De Ronde Venen het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uit te 

sluiten als zoekgebied voor windturbines; 

 In het traject van aanwijzing van zoekgebieden sterk rekening te houden met de 

landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de 

Stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied.  

 De gemeenteraad en de inwoners intensief te blijven betrekken bij het hele traject tot en 

met aanwijzing van de eerste zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden.  

 

 
Namens          
CDA De Ronde Venen  VVD De Ronde Venen   D66 De Ronde Venen 
Coos Brouwer   Rob Evers    Meindert Brunia 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed

