Gewijzigde Motie geen windturbines nabij onze gemeentegrens
De raad van de gemeente De Ronde Venen, bijeen op donderdag 25 en maandag
29 november 2021.
Constaterende dat:
•
•
•
•

Dat de gemeenteraad van De Ronde Venen zich heeft uitgesproken tegen
windturbines binnen de eigen gemeentegrenzen;
Omliggende gemeenten als Ouder-Amstel en Amsterdam plannen hebben
windturbines te plaatsen aan de grens van onze gemeente;
Dat in deze plannen o.a. ook het Geingebied aan Amsterdamse kant en
Abcoude vanuit Amsterdam Zuidoost en Ouder-Amstel worden betrokken;
De gemeente Amsterdam klankbordgroepen heeft ingesteld waaraan ook
inwoners van onze gemeente mee kunnen doen;

Overwegende dat:
•
•
•
•
•

Inwoners van De Ronde Venen geen overlast mogen ondervinden van
windturbines;
De gezondheidseffecten van windturbines op korte en lange termijn nog niet
eenduidig wetenschappelijk zijn vastgesteld;
Gezondheidsrisico’s zich niets aantrekken van gemeentegrenzen;
Inwoners van Abcoude en het Geingebied door plannen van Ouder Amstel en
Amsterdam mogelijk gezondheidsrisico’s gaan ondervinden;
Een windturbine van 175 meter hoog, of zelfs hoger aan de andere kant van
onze gemeentegrens een onherstelbare verminking toebrengt aan polder en
plassen landschap dat na vele eeuwen is uitgegroeid tot een uniek
Nederlands natuurerfgoed tussen twee grote steden;

Concluderende dat:
•
•

De gemeente daar waar zij invloed kan uitoefenen verantwoordelijk is voor de
gezondheidsrisico’s en het welzijn van haar inwoners;
Het bekendmaken van de mogelijkheid tot deelname aan klankbordgroepen in
andere gemeenten een minimale inspanning is die in schril contrast staat t.o.v.
het besluit van de gemeenteraad van De Ronde Venen om in de eigen
gemeente windturbines uit te sluiten;
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Draagt het college op:

Aan de colleges en gemeenteraden van zowel Amsterdam, Ouder-Amstel,
en Woerden schriftelijk kenbaar te maken dat:
•

•

•

•

Gemeente De Ronde Venen windturbines om moverende redenen heeft
uitgesloten als optie in haar zoekgebieden in het kader van de
energietransitie;
Gemeente De Ronde Venen om dezelfde redenen tegenstander is van het
plaatsen van windturbines door buurgemeenten aan gemeentegrenzen van
De Ronde Venen;
Gemeente De Ronde Venen, indien nodig of gewenst, open staat voor een
constructieve samenwerking om de belangen van onze inwoners te kunnen
behartigen en hierbij alle mogelijke middelen aanwendt;
Gemeente De Ronde Venen graag schriftelijk een reactie wenst te
ontvangen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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