Mondelinge vragen Vragenuur PS 17 mei 2021
Fractie SP
Mij is gebleken dat in de gemeente Ronde Venen het bestaan van bijgaande, in oktober 2020 met
algemene stemmen aangenomen motie, onbekend is. Noch de raad, noch de griffie, noch de
ambtenaar belast met dit dossier kent deze motie en hij is ook niet als ingekomen stuk
geagendeerd geweest in een raadsvergadering. Of B&W op de hoogte is, lijkt me derhalve ook
onaannemelijk. Inmiddels heeft de gemeente een RES zoekgebiedenkaart opgesteld waar de
gebieden Gein-Noord en Gein-Zuid op ingetekend staan onder de categorie 'geschikt'.

1. Kunt u bevestigen dat er geen contact is geweest met de gemeente Ronde Venen? Zo nee,
waarom niet?
2. Bent u met mij van mening dat de motie hiermee als 'niet uitgevoerd' moet worden
beschouwd?
3. Bent u bereid deze week nog in contact te treden met B&W van de gemeente Ronde
Venen? Zo nee, waarom niet?

Eric Smaling
SP

Bijlage: motie M143-2020 Geingebied

spil
Motie
Iergadering Provinciale Staten 5 oktober 2020
gendapunt 10— Concept-Regionale Energiestrategieën
—

“Geingebied”
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
-

-

-

ten aanzien van zoekgebieden voor windturbines de communicatie
tussen buurgemeenten aandacht behoeft, maar in het bijzonder die
waar ook een provinciegrens in het geding is
er een samenballing van windturbines dreigt aan de grens met de
provincie Utrecht, met name betreffende de gemeenten
Amsterdam en De Ronde Venen
dit een gebied betreft dat een UNESCO werelderfgoed status heeft
en bovendien van groot belang is als groen- en recreatiegebied voor
de bewoners van Amsterdam Zuid-Oost en wijde omstreken

Verzoeken het college van GS:
-

-

Om in samenspraak met andere RES partners, zoals gemeenten en
programmaorganisatie, in goed overleg te treden met de provincie
Utrecht en andere partners van de RES regio U-16 over het
‘Geingebied’
De huidige erfgoedstatus en belangrijke publieke functies van het
gebied als belang in te brengen in de verdere concretisering van de
zoekgebieden in het ‘Geingebied’.

En gaat over tot de orde van de dag.
Eric Smaling
SP

