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Betreft: Zienswijze op ‘ontwerp Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland’
Ons kenmerk: VVG/LM/15.027

Geacht bestuur,
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) heeft kennis genomen van het ‘ontwerp Regioplan
windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland’. Op basis van de beschikbare informatie dient de VVG
door deze brief een formele zienswijze in.
Het plaatsen van (hoge) windmolens in het zuidelijk deel van Flevoland raakt direct aan de
landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van het Gooi en van de Eempolder.
De VVG, een vereniging met ca. 1250 leden, 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 20011 stelt de VVG: “Aan de randen van het stedelijk gebied geldt als
maximum bouwhoogte de hoogte van de boomkruinen.”
In het manifest van 20052 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
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.”
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Horizonvervuiling door (hoge) windmolens in het zuidelijk deel van Flevoland raakt direct aan deze
uitgangspunten. Horizonvervuiling strookt niet met een duurzame toekomst voor het Gooise
landschappelijke erfgoed.
Overigens is de VVG is zich bewust dat duurzame energiewinning een belangrijk punt is. De
kernvraag is waar plaats is voor de ruimtelijke ontwikkelingen die daarmee in verband staan zonder
dat een ernstige verstoring van een karakteristiek landschap en van het daarmee samenhangende
milieu het gevolg ervan is.
Bovenstaande verwoordt de kern van onze visie; mogelijk zullen wij deze zienswijze nog nader
aanvullen.

Met vriendelijke groet,
wg

mr. J.G. Jorritsma, voorzitter

L. Mak, secretaris
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