
 

 

 

Amendement wijzigingen zoekgebieden 

De fracties van Ronde Venen Belang en VVD De Ronde Venen, kennis genomen 

hebbende van het raadsvoorstel 16/21 Beleidsnota Zoekgebieden voor 

zonnevelden en windmolens, inclusief uitvoering van motie 145/20 ‘Zoekgebieden 

en bescherming UNESCO werelderfgoed gebieden in De Ronde Venen’ en motie 

146/20 ‘Inwonersparticipatie zoekgebieden, stelt het volgende amendement daarop 

voor: 

Beslispunt 2 t/m 5 te vervangen door onderstaande beslispunten 2 t/m 4:  

De volgende deelgebieden in twee clusters aan te wijzen als zoekgebied voor 
zonnevelden: 

Cluster 1: DRV Noord-Oost 

In totaliteit zal in dit cluster een opwek van 170 TJ moeten worden ingevuld per 2040, 
waarbij een maximale opwek per deelgebied binnen het cluster als volgt van 
toepassing is: 

a. De Waardassackerpolder (A), waar maximaal 60 TJ opgewekt kan 
worden 

b. Angstel west (E), waar maximaal 45 TJ opgewekt kan worden.  
c. Geingebied zuid (B2), waar maximaal 75 TJ opgewekt kan worden 
d. Geingebied zuid (B1), waar maximaal 45 TJ opgewekt kan worden 
e. Geingebied noord (C), waar maximaal 30 TJ opgewekt kan worden. 

Cluster 2: DRV Zuid-West 

In totaliteit zal in dit cluster een opwek van 480 TJ moeten worden ingevuld per 2040, 
waarbij een maximale opwek per deelgebied binnen het cluster als volgt van 
toepassing is: 

a. Polders Eerste en Tweede Bedijking (P), waar maximaal 240 TJ 
opgewekt kan worden 

b. Polder Groot Mijdrecht west (O), waar maximaal 180 TJ opgewekt kan 
worden. 

c. Polders Derde Bedijking en Veldzijde (Q), waar maximaal 210 TJ 
opgewekt kan worden. 

d. Polder Groot Wilnis Vinkeveen west (K), waar maximaal 90 TJ 
opgewekt kan worden. 

2. De zoekgebieden in twee clusters open te stellen.  

- Cluster 1: DRV Noord-Oost met hieronder de deelgebieden 
Waardassackerpolder, Angstel-West. Geingebied zuid B2, Geingebied Zuid 
B1 en Geingebied Noord 

 



 

 

- Cluster 2. DRV Zuid-West met hieronder de 
deelgebieden Polders Eerste bedijking en Tweede bedijking, Polder Groot 
Mijdrecht West, Polders Derde bedijking en Veldzijde en Polder Groot Wilnis 
Vinkeveen west. 
 

3. Als de benodigde duurzame opwek niet in bovengenoemde gebieden gehaald 
wordt, de volgende gebieden aan te wijzen als zoekgebieden voor 
zonnevelden: 

a. Polder Groot Wilnis Vinkeveen oost (J)  
b. Polder Blokland (M)  
c. De Bovenlanden Amstel en Kromme Mijdrecht (N)  
d. De Wilnisse Bovenlanden (L)  
e. Polders Botshol en Nellestein (H)  

 
 

Overwegingen: 
 

- Door de deelgebieden in twee gebieden te clusteren ontstaat de mogelijkheid 
voor inwonersinitiatieven om een zodanige indeling van de opwek in te richten 
dat deze kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak; 
 

- In de beslispunten is opwek door windturbines uitgesloten;  
 

- De opgenomen opwek is gebaseerd op de technische doorrekening en 
spreiding die door de organisatie gedaan is naar aanleiding van onze vraag 
om een berekening te maken van de effecten van het uitsluiten van 
windturbines.  
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