
11 en 12 januari digitale Inspraak (snel aanmelden, beide avonden lopen vol) 
Gaasperplas en Abcoudermeer (Amstel lll) aan het Geingebied

Gemeente Amsterdam wil zoveel mogelijk turbines kwijt en zit nú boven de kaart zoekgebieden te kiezen. 
Amsterdam is zeker gevoelig voor grote “weerstand”, blijkt na inspraak en acties in Amsterdam - Oost. Nu wij:

ma 11 januari 17.30 via teams, Provinciale Staten Noord Holland , 
Commissie Ruimte Klimaat en Wonen , inspreektijd 3 minuten, teams

opgave via griffier krijgsmane@noord-holland.nl     (023)514 32 88 

Doel
Doel is om daar te laten horen dat we tegen samenklontering van turbines aan de provinciegrens zijn bij 
Abcoudermeer (Amstel lll), Gaasperplas en Gein. Provinciale Staten heeft hierover op 5 oktober met algemene 
stemmen een motie aangenomen. Maar moties moeten levend gehouden worden, dus moeten we ons wél 
opnieuw laten horen.

Inspraakverhaal 
-wij zijn voor behoud van groen Geingebied : 4700 handtekeningen

-Tegen samenklontering aan provinciegrens :  zie motie , kaart en brief B & W Ronde Venen
-tegen hagelslagbeleid
-de huidige erfgoedstatus en belangrijke publieke functies van het gebied (recreatie!) moeten voorop staan bij 
de verdere planvorming 

di 12 januari 19.30 Gemeente inspreekavond Amsterdam
snel aanmelden - inspreektijd 3 minuten, met teams - 

opgave a.dutilh@amsterdam.nl  of SecretariaatCommissieFED@amsterdam.nl ; 06-39085134 , 
Doel:

Van ons laten horen. Gaasperplas en Amstel lll (Abcoudermeer) laten relatief weinig van zich horen, in 
vergelijking met o.a. Amsterdam - Oost. We moeten zeker deze kans pakken, Gemeente Amsterdam wil zoveel 
mogelijk turbines kwijt en zit nú boven de kaart om zoekgebieden aan te wijzen. Wij laten nú weten dat hier 
met 4700 ondertekenaars grote weerstand is. De meerderheid van de commissieleden die hier beslissen, weet 
nauwelijks waar Abcoudermeer en Gaasperplas zijn, en wat het Gein is. Zij  moeten door ons geïnformeerd 
worden. Vertel daar in de inspraak iets over. Via 06 – 26007034 (ook app) kunnen we weer inspraken 
afstemmen. mail aan alle commissieleden vooraf is mogelijk

Inspraakverhaal
-Amsterdam en Ronde Venen zijn vóór behoud groen Geingebied en haar grenzen, met 4700 handtekeningen
-wij zijn tegen samenklontering aan de provinciegrens : zie motie Provinciale Staten Noord – Holland, met 
algemene stemmen aangenomen (!) en zie kaart en brief van B & W Ronde Venen (!) aan Amsterdam
-bescherm gebieden waar wordt gerecreëerd
-voorkom vervuiling van het landschap en behoud een flinke afstand tot de gemeente- en provinciegrens

-verreweg de meeste bewoners Ronde Venen, op 300  m afstand, wisten niets van eventueel zoekgebied. 
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