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Geachte leden van de raad, 

 

Graag informeer ik u over de resultaten van de onderzoeken naar draagvlak voor windmolens in 

Amsterdam (zie bijlage voor het onderzoeksrapport).  

 

In 2030 wil de gemeente Amsterdam met wind en zon voldoende duurzame elektriciteit opwekken 

voor circa 80% van de Amsterdamse huishoudens. De ambitie is om circa 17 extra windmolens te 

realiseren (minstens 50 MW extra opgesteld vermogen) en de vergunningen voor 2025 te verlenen. 

De verwachting is dat maximaal de helft van deze molens in het havengebied past.  

 

Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft via twee enquêtes onderzoek uitgevoerd naar het 

draagvlak voor deze ambitie en voor windmolens in de zeven zoekgebieden uit de concept 

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES). De eerste enquête is een stadsbrede 

enquête met daarin vragen over de energietransitie in brede zin, en vragen over windmolens. De 

tweede (extra) enquête met dezelfde vragen over windmolens is gehouden onder 

Amsterdammers en inwoners van buurgemeenten die in en rond de zoekgebieden wonen.  

 

Het onderzoek van OIS laat zien dat ruim de helft van de respondenten die in en rond de 

zoekgebieden wonen, het (helemaal) eens is met de plaatsing van de circa 17 extra windmolens in 

de stad (56%). Bij respondenten uit de rest van de stad ligt dit aandeel hoger, namelijk op 65%. 

Tegelijkertijd is er bij respondenten in en rond de zoekgebieden weerstand om windmolens te 

plaatsen in het eigen woongebied. Daarnaast zijn jonge respondenten (16-34 jaar) aanzienlijk 

positiever over het bijplaatsen van de windmolens dan oudere respondenten. 
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Vanaf 3 november kunnen bewoners en belanghebbenden (opnieuw) meepraten over wáár de 

windmolens volgens hen moeten komen in interactieve online sessies, online spreekuren en een 

online informatieavond. Raadsleden en stadsdeelcommissieleden zijn ook welkom. Voor meer 

informatie zie: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/windmolen-buurt/  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Marieke van Doorninck 

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid 
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