
Enquête duurzame opwek wind en zon. Goed of pruts?
We vliegen aan via deze link. En om positief te beginnen komen we zo op een aantrekkelijk 
vormgegeven webpagina met zinnige informatie. Dat geeft goede verwachtingen.

Door naar “Start uw zoektocht”. Dat brengt ons naar deze webpagina  met een cookie scherm.

Als u op het kruisje klikt dan geeft u toestemming 
cookies op te slaan. Zonder op het kruisje te klikken 
kunt u niet verder. Klikt u cookieverklaring aan dan leest 
u dat meer cookies toelaat dan nodig voor de website. 
En dat uw gegevens zoals uw ip-adres met een bedrijf 
worden gedeeld. Die andere cookies zou u uit moeten 
kunnen schakelen maar dat wordt u niet makkelijk 
gemaakt en u wordt gewaarschuwd dat de enquête dan 
mogelijk niet goed werkt.

Goed of pruts?

Heeft u de cookie horde genomen dan vult u de 
gemeente en de wijk in waarin u woont. Alle 
buurgemeenten mogen meedoen. Wijdemeren niet, 
want dat grenst op een steenworp na niet aan De Ronde
Venen en je moet nu eenmaal ergens een grens trekken.

Als ze nou De Wijde Meren hadden geheten ;)

Tot zo ver de lichte kritiek. Nu het grote werk. De volgende vraag ziet er zo uit:

Ik heb voor de proef 2 ingevuld en een toelichting gegeven. 
Ik had verder willen gaan met het noemen van de Natura 
2000 gebieden en dat de doelstelling daarvoor 
gecompenseerd zou moeten worden. Helaas bleek 100 
tekens het maximum. Ik zou mijn verhaal opnieuw moeten 
beginnen om het in te korten. Niet leuk als je genuanceerd 
wilt reageren. 

Goed of pruts?

Geen mening is geen optie, zonder keuze kunt u niet door.

Vol goede moed/moet gaan we verder.

Vervolgens worden we verplicht één gebied uit te sluiten. 
Niets kiezen is geen optie. Dan mag u niet door. U gaat niet 
langs “Af” en krijgt geen 200 euro.

Waar ziet u liever geen zonnevelden of windmolens? *

Klik op het potloodje om een gebied uit te sluiten. U mag 1 
gebied kiezen.

Je mag verwachten dat het sterretje achter het vraagteken verwijst naar aanvullende informatie. 

https://zonenwindkaart.nl/landing
https://zonenwindkaart.nl/tour


Helaas Pindakaas. Zo blijft u twijfelen aan de betekenis van de vraag. Als ik ergens geen 
windmolens maar wel zonnevelden wil moet ik het dan uitsluiten? Wat als ik overal wel 
windmolens en zonnevelden wil? Wat zou het tegenovergestelde van “geen zonnevelden of 
windmolens” zijn? Zowel zonnevelden als windmolens? Had dat sterretje maar ergens naar 
verwezen.

Ook vraagt u zich natuurlijk af hoe groot het gebied is dat u uitsluit. Kun je in één keer het hele 
Geingebied uitsluiten of de Vinkeveense plassen? Niemand die het antwoord weet.

Goed of pruts?

Nog steeds in goede stemming besluit ik dat ruitvormige gebiedje in het rode gebied boven 
Demmerik uit te sluiten. Boffen zij even.

Op naar het volgende scherm. Nu begint het echte werk. Windmolens en zonnevelden plaatsen. 
Ietwat ballorig plemp ik eerst maar eens een windmolen van 175 m hoog in datzelfde ruitvormige 
gebiedje dat ik drie regels terug heb uitgesloten. Geen probleem. Die molen vindt het geen 
probleem dat hij niet gewenst wordt. Dat belooft wat ;). Trots als een haan verrijst hij uit het 
piepkleine landje. Desgewenst zet ik er nog 300 joekels omheen. Ik zie die wieken al tegen elkaar 
knallen. Maar ik schiet zo wel op met mijn energieopgave.

Opeens zie ik dat ik moet opletten. De ontwikkelaar moet bij 
Schiphol toetsen of dit mogelijk is. Wat raar. Moet die 
ontwikkelaar niet opletten. Waarom ik? En had die ontwikkelaar 
dat niet even van te voren kunnen doen voordat ik die enquête 
moet invullen. Of lette die niet op? En moet ik daarom opletten?

En als Schiphol niet thuis geeft doe ik dan de hele enquête voor 
niets. Schiphol geeft ook nooit thuis voor lawaaiklachten.

De waarschuwing lijkt ook te gelden voor kleine molens. Even proberen. Nee toch niet. 21 m 
molens worden geplaatst zonder waarschuwing.

Laat ik eens kijken waar ik 175 m hoge windmolens kan plaatsen zonder Schipholwaarschuwing. 
Even het knopje zoeken waarmee ik dat zichtbaar krijg op de kaart. Nou zeg, dat knopje ontbreekt. 
Dan moet ik maar overal proberen: een windmolen plaatsen van 175 m. Kijken of ik een 
waarschuwing krijg, zo ja die windmolen weer verwijderen tot ik goed zit. Als je genoeg geduld 
hebt dan vind je uit dat de Schipholwaarschuwing niet wordt gegeven ten zuidoosten van de lijn 
Aan de Zuwe Baambrugge. Zijn er ook andere waarschuwingen?

Weer moet u opletten dat de ontwikkelaar een probleem heeft. “Mooi toch”, denkt u misschien, 
“dat de ontwikkelaar natuur moet compenseren of moet investeren in het gebied.” Toch wordt u 
gewaarschuwd. En weer geen knopje zodat u makkelijk ziet waar u een gewaarschuwd mens bent. 
Trouwens hoe kan een ontwikkelaar een turbine in een gebied plaatsen zonder er in te investeren?

Goed of pruts?



Iedereen weet dat windturbines van 240 m de voorkeur hebben van de windindustrie. Is het zeker 
dat die niet overwogen worden? Geldt mijn instemming met 175 als instemming voor 240 m? 
Laten we dat eens navragen op de chat. Na lang vijven en zessen komt daar uit dat de molens 
hoger of lager kunnen worden afhankelijk van het proces. Dat is vreemd, niet? Je stemt in met een 
zendmast in je achtertuin en wordt opgescheept met een televisieuitzendtoren.

Goed of pruts?

Nu nog wat hilarische plaatjes
Wie vindt de leukste plek voor een windturbine. Hier is mijn bijdrage.



Kunt u op elk grassprietje een windturbine plaatsen? Ik wel.

De sloot bovenin is 4 m breed.

De 1000€ vraag: Waar is dit allemaal goed voor?
De gemeente wil zoekgebieden aanwijzen waar zon dan wel wind geïnstalleerd mag worden. Zodra
zo'n zoekgebied is aangewezen kan een projektontwikkelaar aan de slag en is het heel moeilijk om 
nog iets tegen te houden. Op 10 maart zou de gemeenteraad besluiten aan welke criteria 
zoekgebieden zouden moeten voldoen. De windindustrie heeft de wethouder hiervan afgehouden.
“Met duidelijke criteria zou de windindustrie niet winnen, wel met een misleidende enquête”, 
denkt ze. Op vragen vanuit de gemeenteraad heeft de wethouder keer op keer beloofd spoedig 
criteria aan de raad voor te leggen. Niet dus. In plaats daarvan nu deze enquête. 

Waarom vermijdt de gemeente criteria te formuleren? 

De gemeente omvat allerlei heikele gebieden voor zon en wind. Er zijn natuurnetwerkgebieden, 
weidevogelkerngebieden en er is werelderfgoed. Voor alle drie gelden strenge regels die dat soort 
gebieden beschermen tegen aantasting. De minst strenge regel is dat er compensatie binnen de 
gemeente moet worden gevonden. Voor werelderfgoed ( o.a. binnen het Geingebied ) gelden 
extreem strenge regels. Onder andere dat er geen alternatief mag zijn, dat de aantasting niet groot
mag zijn en dat uiteindelijk het hele erfgoed er niet van achteruit mag gaan. En juist daar zijn 
windturbines het meest winstgevend voor Windunie. “Verzin een list, Tommeke Poes”, dicteerde 
Windunie aan de wethouder, “want met criteria valt het werelderfgoed meteen af”. Een enquête, 
verzon de wethouder, want het westen is in de gemeente in de meerderheid en die schuift alle 
windturbines naar het Geingebied en dan lijkt het alsof er alleen daar draagvlak is. Het lijkt dan net
alsof er geen alternatief is en dat is nou net de belangrijkste voorwaarde om toestemming voor 
plaatsing in werelderfgoed te krijgen. Daarom dus vraagt de gemeente u deze enquête in te vullen:
om werelderfgoed op te geven. De Vereniging “Spaar het Gein” en de Stichting “Stop Windturbines
Geingebied” vinden dat de wethouder eerst toetsbare criteria aan de gemeenteraad moet 
voorleggen. Alleen al om het feit dat de bevolking met dergelijke criteria veel beter haar oordeel 
kan geven in een enquête. Nu wordt de bevolking opgescheept met vragen terwijl er nog onnodig 
veel onduidelijkheid is. Zoals hoe compensatie er uit ziet, hoe hoog kunnen de windturbines 
maximaal worden, zijn er alternatieven voor werelderfgoed, is windenergie in werelderfgoed een 
reëele optie? 



Waarom is deze enquête een onbetrouwbare draagvlakmeter?
1. Veel mensen en (markt-)partijen hebben een groot belang bij deze enquête. Er is geen 

enkele controle op wie deze enquête allemaal invullen, waar ze wonen en hoe vaak per 
persoon. Als er zo'n grote belangen op het spel staan is er geen enkele garantie dat er niet 
op grote schaal gesjoemeld zal worden. De gemeente kan dat niet controleren, al zou ze dat
willen.

2. In de gemeente De Ronde Venen woont drie kwart van de inwoners ten westen van de A2. 
Bijna iedereen plaatst hoge windturbines zo ver mogelijk van zijn huis. De meeste mensen 
zullen dus het oosten van de A2 uitkiezen als meest geschikte plek voor windturbines. De 
enquête is een doorgestoken kaart, de uitslag is voorspelbaar.

3. Om dezelfde overweging zullen de meeste invullers de windturbines tegen de grenzen van 
de gemeente plaatsen. In andere gemeentes zal hetzelfde gebeuren. Zo zullen de 
grensgebieden volgebouwd gaan worden met windturbines alleen om de overweging dat 
ze toevallig grensgebied zijn. Grensbewoners worden zo gestraft. Dat is geen eerlijk beleid. 
Hetzelfde is zichtbaar met kerncentrales. Overal in Europa staan die meestal dicht tegen de 
landsgrens met als belangrijkste reden dat als ze ontploffen dat dan de helft van het onheil 
buiten de eigen grens gebeurt. Pech voor de grensbewoners.

4. Tenslotte hebben we in verkiezingen raadsleden gekozen. Zij verdiepen zich namens ons in 
complexe vraagstukken zoals de energietransitie. Als ze dat goed doen dan worden ze 
herkozen. De gemiddelde burger heeft geen tijd om zich te verdiepen in werelderfgoed laat
staan TWh/jaar. Daarom moet de politiek eerst met afgewogen voorstellen komen. Pas 
daarna kan eventueel de bevolking geraadpleegd worden als het een gevoelige kwestie 
betreft. De gemeente draait de volgorde om.
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