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Huizen/Naarden, 30 april 2014.

Betreft: Windmolens aan de Gooimeerkust tegenover Huizen
Ons kenmerk: VVG/HL/LM/14.013

Geacht college,
geachte raad,
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) bereikte het verzoek van een brede coalitie van
inwoners, horeca- en watersportbedrijven, bestuurders, politieke partijen, natuurorganisaties,
watersporters, natuurliefhebbers en recreanten uit Almere, Huizen en omstreken, verenigd in ‘Stop
Windmolens Gooimeer’1 om een standpunt in te nemen over de plannen van de gemeente Almere
om de noordkust van het Gooimeer (Stichtse Kant en Overgooi-oost) en de Waterlandseweg,
tegenover het dorp Huizen, aan te wijzen als gebieden waar zeer hoge windmolens mogen worden
geplaatst.
De VVG vraagt uw aandacht voor de volgende overwegingen.
1. Het plaatsen van dergelijke windmolens raakt direct de doelstelling van de Vrienden van
het Gooi op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeheer.
De VVG heeft als doel het eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed mogelijk bewaren,
zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied. Dat eigen karakter wordt wel omschreven als
‘dorpen verscholen in het groen’. Er zijn grote natuurgebieden met fraaie natuurlijke horizonten en
afwisselende landschapstypen: zandverstuiving, heide, bos, weilanden, moerassen en plassen.
Binnen de Randstad is dit een heel bijzondere situatie. De VVG probeert aantastingen van het Gooise
landschap tegen te gaan of te voorkomen en kansen te benutten voor een duurzame toekomst.
In het manifest van 2001 2 stelt de VVG: “Aan de randen van het stedelijk gebied geldt als
maximum bouwhoogte de hoogte van de boomkruinen.”
In het manifest van 2005 3 licht zij dat nader toe: “Uniek voor het Gooi is het consequent met
groene coulissen omzomen van heide en bos tot één 'illusielandschap' zonder zicht op
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bebouwing. Natuur en landschap worden hierdoor veel groter ervaren. De VVG trekt aan de
bel wanneer gemeenten dit beeld dreigen te verstoren met hoog opgaande zogenaamde
landmarks, kantoren of appartementen.”
En: “de VVG blijft voorstander van het zogenaamde piramide-model waarbij de bebouwing
naar de randen van de bebouwde kommen niet boven de boomkruinen uitkomt. Alleen in de
stadscentra is hoogbouw mogelijk als het niet historische gebouwen (letterlijk) in de schaduw
plaatst. Dit piramide-model is een stedenbouwkundig uitgangspunt dat in Regio Gooi en
Vechtstreek is afgesproken.”
Horizonvervuiling door windmolens aan de oevers van het Gooimeer raakt direct aan deze uitgangspunten. Horizonvervuiling strookt niet met een duurzame toekomst voor het Gooise landschappelijke
erfgoed.

2. De VVG is zich bewust dat duurzame energiewinning een belangrijk punt is.
Duurzame energiewinning botst hier met het streven van VVG naar een goed milieubeheer op het
gebied van ruimtelijke ordening. Daarbij verwijzen wij onder andere naar geluid van rondzwaaiende
wieken en de nachtelijke verlichting. Een betere oplossing is nodig voor duurzame energiewinning.
De vraag is waar plaats is voor dit soort ruimtelijke ontwikkelingen zonder een ernstige verstoring
van een karakteristiek landschap en van het daarmee samenhangende milieu.

3. Overleg ‘over het Gooimeer heen’ met betrekking tot ontwikkeling rond en gebruik van de
oevers van het Gooimeer is noodzakelijk.
De VVG acht het van belang dat in breder verband een gesprek gevoerd gaat worden over
ontwikkelingen rond en gebruik van de oevers van het Gooimeer . De VVG ziet een taak liggen voor
alle gemeenten die tot de regio Gooi en Vechtstreek behoren en voor de provincie Noord-Holland
om met de gemeente Almere, c.q. de provincie Flevoland hierover in gesprek te gaan.
In het VVG-manifest van 2005 staat over dat laatste: “Wij pleiten voor een samenhangende visie
waarbij de provincies Noord-Holland en Flevoland, Almere, en het ministerie van verkeer en
waterstaat en het Regionaal samenwerkingsverband (voorheen Gewest) Gooi- en Vechtstreek een
gezamenlijk antwoord ontwikkelen op de gevolgen van de expansie van Almere. Het regionale
samenwerkingsverband Gooi en Vechtstreek moet een gelijkwaardige partner zijn.”
Conclusie
De VVG concludeert dat zij zich in grote mate kan vinden in de zienswijze van de gemeente Huizen,
onderschreven door alle raadsfracties: “Onze zienswijze komt er samengevat op neer dat wij grote
twijfels hebben of de plaatsing van grote windmolens op de locaties die u aangeeft visueellandschappelijk gezien verantwoord is. In elk geval missen wij daarvoor een onderbouwing en maakt
u op geen enkele manier inzichtelijk wat de plaatsing van die grote windmolens visueel betekent. We
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missen ook een breder kader op provinciaal of regionaal niveau waar locaties voor grote windmolens
wat betreft de visuele aspecten zijn afgewogen.
Dit neemt niet weg dat wij met u overtuigd zijn van de noodzaak van duurzaamheid en het
terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom waarderen wij uw ambitie om van
Almere een energie-neutrale stad te maken.” 4
De VVG is bereid tot nadere toelichting van haar standpunt en verzoekt u haar op de hoogte te
houden van de voortgang van de procedures rond het mogelijk plaatsen van windmolens aan of bij
de Gooimeerkust.

Met vriendelijke groet,
(getekend)

H.M. Laverman, voorzitter

L. Mak, secretaris

Kopie:
College van burgemeester en wethouders van Huizen
Gemeenteraad van Huizen
Regio Gooi en Vechtstreek
Actiegroep Stop Windmolens Gooimeer
Redactie De Gooi en Eemlander
Redactie Almere Vandaag
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