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Geachte leden van de gemeenteraad,

Het proces van de Regionale Energie Strategie en het aanwijzen van zoekgebieden voor
windturbines heeft de afgelopen maanden voor veel discussie gezorgd in de stad. Dat is logisch.
De overgang van fossiele naar schone energie is noodzakelijk om de klimaatcrisis aan te pakken,
maar ook ingrijpend. De maatregelen die moeten worden genomen hebben een impact op onze
leefomgeving.
Ik begrijp dat Amsterdammers zich zorgen maken over de mogelijke komst van windturbines en
over de mogelijke hinder die zij zullen ervaren. De zorgen die bewoners en buurgemeenten
hebben over geluid, zicht, gezondheid, en de effecten op de natuur zijn legitiem en het college
neemt deze serieus. Al deze zorgen worden in het verloop van het traject zorgvuldig onderzocht.
Als uit deze onderzoeken, o.a. een Health Impact Assessment en een Milieueffectrapportage,
blijkt dat er onaanvaardbare gezondheidsrisico’s of onaanvaardbare aantasting van de
natuurwaarden zijn, dan komen er op die locaties geen windturbines.
In deze brief informeer ik u hoe het college in het vervolgproces zal omgaan met de zorgen die
door insprekers meervoudig in de raad zijn geuit en wanneer en hoe uw raad wordt betrokken bij
de verdere besluitvorming. Ook informeer ik u in deze brief hoe het college uitvoering geeft aan de
moties die in de vergadering van de gemeenteraad van 10 februari 2021 over de reactienota
Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid zijn aangenomen. Deze moties zijn verwerkt in de
RES 1.0 (zie bijlage).
Het college begrijpt goed dat de realisatie van windenergie in de haven maatschappelijk gezien de
grootste voorkeur heeft. Daarom spreek ik mijn intentie uit om zo veel mogelijk capaciteit op te
wekken in het havengebied, waarbij het college zich zal inspannen de eventuele financiële en
ruimtelijke barrières op te lossen.
Communicatie en participatie
Het college vindt het belangrijk om Amsterdammers en inwoners van buurgemeenten
voortdurend te blijven informeren over alle stappen in het proces en samen te bespreken hoe aan
alle zorgen tegemoet kan worden gekomen. Daarom wordt het participatieproces en de
communicatie geïntensiveerd. Een eerste stap is gezet met de organisatie van de
informatiegesprekken in april jongstleden, waarin bewoners hun zorgen konden uiten en vragen
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konden stellen aan verschillende experts. De avonden zijn allemaal terug te kijken via de streams
op de website: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaamamsterdam/windturbines-amsterdam/bijeenkomsten-windturbines-amsterdam/
In het vervolgproces worden nog meer gesprekken met experts gehouden. Ten eerste in de
reflectiefase na vaststelling van de RES 1.0 en voorafgaand aan de medewerking aan een initiatief
voor de realisatie van windturbines. In deze fase neemt de gemeente uitgebreid de tijd om het
gesprek voeren met de directe omgeving en belanghebbenden over de zorgen die leven en wat
Amsterdammers nog graag zouden meenemen in het vervolgproces. Ten tweede in de fase
wanneer de gemeente medewerking verleent aan een initiatief. In het participatieplan dat de
initiatiefnemer in overleg met de lokale omgeving moet opstellen kan bijvoorbeeld worden
opgenomen om “bewonersberaden” te organiseren over relevante thema’s zoals de inpassing in
het landschap, geluid en slagschaduw, natuur en ecologie, en financiële participatie en lokaal
profijt. Bewoners kunnen onderwerpen inbrengen waarover ze (onafhankelijk) willen worden
geïnformeerd. De gemeente helpt bij iedere stap. In het participatieplan wordt ook opgenomen
hoe groepen bewoners aan de sessies kunnen deelnemen en hoe de informatie laagdrempelig
wordt gepresenteerd.

Proces na het vaststellen van de RES 1.0
1. Reflectiefase (voormalig “tussenfase”)
Na het vaststellen van de nieuwe zoekgebieden1 in de RES 1.0 en voordat initiatiefnemers zich
kunnen melden voor medewerking door de gemeente, vindt een fase plaats waarin ruimte is voor
dialoog en reflectie. Deze reflectiefase (voormalig “tussenfase”) wordt in co-creatie met bureau
Public Mediation, stadsdelen, buurgemeenten en meer belanghebbenden vormgegeven. Conform
uitvoering van de motie 72 zullen er in de reflectiefase fysieke gesprekken plaats vinden.
In de reflectiefase wordt toegewerkt naar een afwegingskader2. Het afwegingskader wordt
gebruikt om zowel locaties als het proces te toetsen. Het resultaat kan onderdeel worden van de
overeenkomst met initiatiefnemers. Het afwegingskader wordt voorgelegd aan de raad ter
goedkeuring.
Het afwegingskader zal ten minste uitspraken doen over de criteria ten aanzien van gezondheid,
natuur en ruimtelijke voorkeuren. En er worden aanvullende (ruimtelijke) opgaven
geïnventariseerd, breder dan alleen windenergie. Het afwegingskader wordt zoveel mogelijk met
betrokkenheid van belanghebbenden opgesteld, zodat zij maximaal gehoord worden en invloed
hebben op de criteria van het afwegingskader.

1

De reflectiefase geldt voor de nieuw toegevoegde zoekgebieden. De zoekgebieden Haven en
Noorder IJplas zijn al in 2012 vastgesteld en kennen hun eigen traject. Voor ieder windturbine/-park
wordt een Health Impact Assessment opgesteld.
2
Dit zal een nieuw, specifiek Amsterdams afwegingskader zijn gericht op de nadere uitwerking van de
nieuwe zoekgebieden.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 20 april 2021
Pagina 3 van 10

Onderdeel van het afwegingskader zal ook een “Health Impact Assessment” 3 (HIA) zijn. We
vragen een onafhankelijke multidisciplinaire commissie met o.a. medische experts aan welke
eisen een HIA moet voldoen om de mogelijke gezondheidseffecten voor de Amsterdamse situatie
zo goed mogelijk in beeld te brengen.
Bij het opstellen van het afwegingskader zal met name gesproken worden over:
- De zorgen en de mogelijkheden rondom gezondheid. Gezondheidswetenschappers,
experts en medici worden actief uitgenodigd hun voorstellen in te brengen hoe
gezondheidsrisico’s in kaart gebracht en gewogen kunnen worden. Ook de simulator van
het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) zal worden ingezet, deze wordt ook
gebruikt om geluid te simuleren bij weg- en spoorprojecten en bij Schiphol.
- De zorgen over natuur en ruimtelijke voorkeuren, waarbij alle belangenbehartigers
worden uitgenodigd. Denk aan bewoners, bedrijven, volkstuinorganisaties, milieu- en
natuurorganisaties, buurgemeentes, initiatiefnemers en mogelijk meer. Dit gebeurt
zoveel mogelijk buurt- of wijkgericht en specifiek per zoekgebied.
- Andere aanvullende (ruimtelijke) opgaves zoals woningbouw, breder dan alleen
windenergie.
Ook wordt tijdens de reflectiefase ingegaan op de gevraagde evaluatie op het participatieproces
(zie moties 43 en 73). De bij de reflectiefase betrokkenen geven input op het kader voor de
evaluatie van het participatieproces.

Afbeelding 1: Overzicht vervolgstappen proces windenergie in de nieuwe windzoekgebieden
3

Health Impact Assessment, of in het Nederlands 'Gezondheidseffectschatting', is een instrument
om een beleidsvoorstel, programma of project te beoordelen op de mogelijke effecten voor de
gezondheid. Daarnaast kan met een Health Impact Assessment beoordeeld worden welk deel van
een populatie de meeste kans heeft om gezondheidseffecten te krijgen.
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2. Projectvoorbereidingsfase en opstellen participatieplan
Na het vaststellen van de RES 1.0 en het vormgeven van het afwegingskader voor de nieuwe
windzoekgebieden in de reflectiefase kunnen initiatiefnemers van windenergieprojecten zich bij
de gemeente melden. De gemeente kan dan met de initiatiefnemer afspraken vastleggen over de
samenwerking in een overeenkomst. De overeenkomst moet door het college worden
goedgekeurd en wordt ter informatie naar de raad gestuurd. Verplichte afspraken voor alle
initiatiefnemers zijn (1) streven naar minimaal 50% lokaal eigendom en (2) het opstellen van een
participatieplan met de omgeving.
De initiatiefnemers starten vervolgens het traject om het participatieplan op te stellen, samen met
de omgeving en belanghebbenden. Bewoners en belanghebbenden worden o.a. per brief
uitgenodigd om mee te doen. De gemeente ziet erop toe dat dit proces volgens de afspraken
verloopt en dat de initiatiefnemers zich inspannen om een zo breed mogelijke
vertegenwoordiging te krijgen van bewoners in de projectvoorbereiding. Afhankelijk van het
gebied en het afwegingskader kan de gemeente ook een andere rol nemen.
Bij het opstellen van het participatieplan is nog niet duidelijk of in een bepaald zoekgebied
uiteindelijk een vergunning voor een windturbine kan worden afgegeven. Het traject is voor de
initiatiefnemers daarom risicovol. De gemeente kan deze risico’s verminderen via
subsidieverlening en/of met een lening.
Het participatieplan moet ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd en gaat ter
kennisgeving naar de raad.
3. Start participatietraject zoals uitgewerkt in participatieplan
In overleg tussen initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden en gemeente, en in
overeenstemming met het afwegingskader dat in de reflectiefase is opgesteld, worden
onderzoeken ingesteld. Dit traject wordt specifiek per zoekgebied ingevuld. Deze gezamenlijke
onderzoeken kunnen onder ander gericht zijn op:
o Gezondheid en geluid, zoals
- Geluidsberekeningen (wettelijk verplicht);
- Gezondheidseffecten per windturbine/-park (Health Impact Assessment) op basis
van de geluidsberekeningen. De GGD adviseert hierover. Dit advies wordt
opgenomen in de besluitvorming over de vergunningen.
o Financieel lokaal eigendom en omgevingsfonds,
o Natuur en landschap.
Ook een Milieueffectrapportage (MER) wordt opgesteld. De MER wordt opgenomen in de
besluitvorming. Onderdeel van de MER is een onderzoek naar de volksgezondheid.
Vervolgens vinden gesprekken plaats tussen initiatiefnemers en gemeente, waarin de resultaten
van de onderzoeken besproken worden om te komen tot een (beperkt) aantal opties. Als uit de
onderzoeken van een locatie blijkt dat er onaanvaardbare gezondheidsrisico’s en/of
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onaanvaardbare schade aan natuurwaarden te verwachten zijn zal op die locatie geen windturbine
gerealiseerd worden en het proces stoppen.
De initiatiefnemers leggen na het doorlopen van het participatietraject verantwoording af aan het
college en de raad.
Ruimtelijk besluit (vergunningverlening)
Wanneer en hoe de raad betrokken wordt bij de uiteindelijke afweging voor een windturbine, is
afhankelijk van een aantal factoren (wel/geen verplichte m.e.r.) en wijzigt met invoering van de
omgevingswet (verwacht 2022). Het college stelt voor om het besluitvormingstraject voor
windenergie zo in te richten dat bij ieder ruimtelijk besluit voor een specifieke windturbine/ -park
ten allen tijde de raad actief betrokken moet zijn en zich met de gebruikelijke raadsinstrumenten
(moties en/of amendementen) kan uitspreken of er wel of niet een windturbine geplaatst mag
worden. Hiervoor is in de komende tijd aanvullende besluitvorming nodig. Het college zal hierop
na vaststelling van de RES terugkomen en dit in gang zetten.
Alle zoekgebieden voor windenergie in het kader van de RES vormen een zodanige samenhang
dat deze beschouwd moeten worden als een m.e.r.-plichtige activiteit. De MER zal worden
uitgevoerd bij de eerste vergunning die moet worden verleend. Bij deze eerste vergunning is een
verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. Deze verklaring van geen
bedenkingen kan alleen geweigerd worden in het belang van ‘een goede ruimtelijke ordening’.
Afhankelijk van het moment van invoering van de omgevingswet zijn er verschillende scenario’s
mogelijk.
(1) Onder het huidige recht geldt dat bij een volgende vergunning die wordt voorbereid, er geen
m.e.r. -plicht meer bestaat. Er kan namelijk maar een keer een verplichte planMER worden
uitgevoerd. Dit betekent dat er geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ meer is vereist4. Als deze
situatie zich voordoet zal het college het volgend ‘ontwerp ruimtelijk besluit’ ter bespreking
voorleggen aan de gemeenteraad, waardoor de gemeenteraad haar reguliere instrumenten kan
inzetten om zich uit te spreken over het voorstel (via moties en/of amendementen).
(2) Met de inwerkingtreding van de omgevingswet (naar verwachting in 2022) moet de raad bij
een buitenplanse omgevingsplanactiviteit5 expliciet die gevallen aanwijzen, waarover ze wel wil
adviseren. Hiervoor moet de raad een besluit nemen dat ze in deze gevallen bindend advies wil
geven.
(3) Als de windturbines in een omgevingsplan zijn toegewezen als functie aan een bepaalde
locatie, dan heeft de raad de mogelijkheid om daarbij regels vast te stellen, bijvoorbeeld een
vergunningsplicht. Bij de vergunningverlening zelf heeft de raad dan geen adviesrecht meer.
Amsterdam heeft nog geen omgevingsplan waarvoor dit geldt.

4

De gemeenteraad Amsterdam heeft op 10 september 2010 categorieën van gevallen aangewezen
waarin ze geen verklaring van bedenkingen aangeven. Het ontbreken van een verplichte m.e.r. is een
van deze gevallen.
5
Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is een activiteit die niet past in het omgevingsplan zoals
reeds vastgesteld door de raad.
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Afdoening moties
Ook de moties van uw raad naar aanleiding van de reactienota van de concept RES NHZ zijn er
grotendeels op gericht om ervoor te zorgen dat in het vervolgproces aan alle zorgen van bewoners
en belanghebbenden tegemoet wordt gekomen. Onderstaand vindt u de bestuurlijke reactie per
motie. De moties zijn tevens verwerkt in de RES 1.0 op pagina’s 97 en 114/115.
Motie #35: Altijd een milieueffectrapportage (MER)
Motie #35 van het lid Kreuger inzake de reactienota Regionale Energiestrategie Noord-Holland
Zuid, verzoekt het college erop toe te zien dat er voor de plaatsing van een windturbine altijd een
MER wordt aangevraagd.
Bestuurlijke reactie:
In de RES 1.0 is opgenomen dat de uitvoering van een MER verplicht is voor de initiatiefnemer(s).
Motie #43: Evaluatie informatievoorziening RES-proces
Motie #43 van de leden Kreuger en Boomsma inzake de reactienota Regionale Energiestrategie
Noord-Holland Zuid, verzoekt het college te evalueren hoe adequaat en op welke manier
Amsterdam tot op heden haar inwoners heeft geïnformeerd over het RES-proces. Daarbij te
bekijken voor welke middelen/methoden/kanalen is gekozen en welke doelgroepen daarbij juist
wel en niet zijn bereikt. Daaruit vervolgens lessen te trekken en het de volgende keer beter te
doen.
Bestuurlijke reactie:
Het onderzoek start na het doorlopen van het volledige besluitvormingsproces over de RES 1.0,
zodat het volledige overzicht van participatie en communicatie kan worden meegenomen bij dit
onderzoek. Tijdens de reflectiefase worden vragen voor de evaluatie met belanghebbenden
besproken. De uitkomsten uit deze evaluatie worden geagendeerd in de raadscommissie FED in
Q4 2021.
Motie #61: Zonnepanelen op Noorder IJ-plas
Motie #61 van het voormalig lid Ceder inzake zonnepanelen op de Noorder IJ-plas, verzoekt het
college de Noorder IJ-plas alsnog aan te wijzen als zoekgebied voor zon op water.
Bestuurlijke reactie:
In de RES 1.0 is de Noorder IJ-plas opgenomen als zoekgebied voor zon op water.
Motie #67: Expertsessies voor bewoners
Motie #67 van de leden Heinhuis, Groen, Timman en N.T. Bakker inzake expertsessies voor
bewoners onderdeel van participatietraject, verzoekt het college dat er in de relevante stadsdelen
expertsessies voor bewoners worden georganiseerd waar zij hun vragen kunnen stellen en zorgen
kunnen bespreken. En bij deze sessies rekening te houden met de diverse groepen die in het
stadsdeel wonen en de inhoud op een zo laagdrempelig mogelijke manier te presenteren. Er moet
worden gestreefd naar dat zo’n breed mogelijke groep bewoners aan deze sessies kan deelnemen.
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Bestuurlijke reactie:
Expertsessies worden gedurende alle fases van het proces ingezet. Het zijn momenten waarop
(binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen) in gesprek wordt gegaan met bewoners om
hun vragen, zorgen en wensen te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld tijdens
bewonersbijeenkomsten, informatieavonden, webinars en vraaggesprekken. De laatste
gesprekken met experts dateren van april 2021. Er zijn vier informatieavonden gehouden gericht
op een stadsdeel met een voorkeursgebied voor windturbines en één algemene informatieavond.
De vorm was een vraaggesprek met experts, bewoners en stadsdeelbestuurder. Per stadsdeel zijn
vertegenwoordigers van bewoners uitgenodigd om in gesprek te gaan. Eind april hebben ca 7.500
unieke personen naar deze online gesprekken gekeken.
Motie #71: Heldere analyse risico’s gezondheid
Motie #71 van de leden N.T. Bakker en Timman inzake volksgezondheid en windturbines, verzoekt
het college een heldere analyse te maken in welke mate omwonenden bij plaatsing van
windturbines extra risico lopen op gezondheidsschade gezien de huidige criteria waarop de
windturbines geplaatst kunnen worden ten opzichte van de woonwijk; aan te geven welke opties
er zijn om deze risico’s maximaal te verminderen; en de gezondheid van omwonenden een
zodanig prominente rol te geven in het besluitvormingsproces rond de RES, dat het belang van de
volksgezondheid altijd geborgd is bij de afweging waar windturbines komen te staan.
Bestuurlijke reactie:
Het college zorgt ervoor dat er in de voorkeursgebieden voor windenergie door de GGD een
heldere analyse wordt gemaakt van de gezondheidsrisico’s van een of meerdere windturbines op
precieze locatie(s), als gevolg van de wettelijk verplichte geluidmetingen en een Health Impact
Assessment (HIA). We vragen een commissie van (onafhankelijke) experts aan welke eisen een
HIA moet voldoen om de mogelijke gezondheidseffecten voor de Amsterdamse situatie zo goed
mogelijk in beeld te brengen. Ook in relatie tot andere geluidsbronnen zoals wegen. En daarbij
ook te betrekken de opties om de risico’s maximaal te verminderen. Dit advies en de opties om de
risico’s te verminderen wordt opgenomen in de besluitvorming over de vergunningverlening.
Motie #72: Participatie RES
Motie #72 van het lid N.T. Bakker inzake participatie RES, verzoekt het college In het
participatietraject rond de plaatsing van windturbines en zonnepanelen ervoor te zorgen dat alle
omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd en uitgenodigd. Naast digitale
participatie ook te zorgen voor fysieke bewonersbijeenkomsten in de betreffende buurten. Meer
tijd uit te trekken voor het participatietraject wanneer corona beperkingen het onmogelijk of
ingewikkeld maken om fysieke bewonersbijeenkomsten te organiseren. De raad verslag te doen
van het participatietraject.
Bestuurlijke reactie:
Het college zorgt ervoor dat net zoals bij het windinitiatief in het gebied van de Noorder IJ-plas en
het havengebied van stadsdeel Noord alle omwonenden worden uitgenodigd voor het
participatietraject. In alle voorkeursgebieden voor windenergie worden naast digitale
participatiebijeenkomsten ook fysieke bewonersbijeenkomsten gehouden. Er wordt meer tijd
uitgetrokken voor participatieprocessen als vanwege coronabeperkingen fysieke

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 20 april 2021
Pagina 8 van 10

bewonersbijeenkomsten onmogelijk of ingewikkeld zijn. De raad wordt geïnformeerd over de
uitvoering van het participatieplan. Daarnaast neemt de gemeente in de reflectiefase uitgebreid
de tijd om het gesprek voeren met de directe omgeving en belanghebbenden over de zorgen die
leven en wat Amsterdammers nog graag zouden meenemen in het vervolgproces (zie ook reactie
op motie #67).
Motie #73: Evaluatie en verbetering participatieproces
Motie #73 van het lid Kiliç inzake evaluatie en verbetering participatieproces, verzoekt het college
het participatieproces tot dusver grondig te evalueren om hieruit lering te trekken voor het verder
vervolg van de RES.
Bestuurlijke reactie:
De voorbereidingen van deze evaluatie worden getroffen. Zie bestuurlijke reactie op motie #43.
Motie #77: Toepassen Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land
Motie #77 van de leden Groen en Heinhuis inzake het integraal toepassen Gedragscode Acceptatie
& Participatie Windenergie op Land, verzoekt het college de Gedragscode Acceptatie &
Participatie Windenergie op Land integraal toe te passen in de verdere participatietrajecten van de
gemeente betreffende wind op land.
Bestuurlijke reactie:
De verdere participatietrajecten worden uitgevoerd conform de afspraken in de Gedragscode
Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Meer informatie hierover kunt u vinden op:
https://www.nwea.nl/gedragscode-wind-op-land/
Motie 78: Innovatieve oplossingen tegen geluidshinder
Motie #78 van de leden Groen en Heinhuis inzake stimuleer innovatieve oplossingen tegen
geluidshinder windturbines, verzoekt het college te onderzoeken hoe het redelijkerwijs
windturbineontwikkelaars kan stimuleren en faciliteren zo veel mogelijk van deze geluidshinder
beperkende maatregelen toe te passen; Daarbij te onderzoeken of, naar voorbeeld van Utrecht,
het gebruik van de ‘Best-available-technology’ op het gebied van geluid als voorwaarde kan
worden gesteld bij het verlenen van vergunningen; In participatie en voorlichting over
windturbines bewoners van Amsterdam expliciet voor te lichten over deze mogelijkheden.
Bestuurlijke reactie:
Het college zorgt ervoor dat wordt onderzocht hoe windmolenontwikkelaars redelijkerwijs kunnen
worden gestimuleerd en/of gefaciliteerd om in een gebied zoveel mogelijk geluidshinder
beperkende maatregelen toe te passen. Daarbij wordt onderzocht of naar voorbeeld van Utrecht,
het gebruik van ‘Best-available-technology’ op het gebied van geluid als voorwaarde kan worden
gesteld bij het verlenen van vergunningen. In het participatieproces en de voorlichting over
windturbines worden bewoners expliciet geïnformeerd over deze mogelijkheden.
Motie #83: Helder afwegingskader en gezondheidstoets
Motie #83 van de leden Timman en Heinhuis inzake helder afwegingskader en gezondheidstoets,
verzoekt het college verschillende belangen te onderzoeken en op te nemen in een helder
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afwegingskader dat laat zien welke belangen doorslaggevend zijn bij het vaststellen van een
locatie voor windturbines en dit afwegingskader ter controle voorlegt aan de raad; Het college
toont bij elke locatie expliciet aan waarom zij van mening is dat de locatie geen onaanvaardbare
risico’s meebrengt voor de gezondheid.
Bestuurlijke reactie:
Het college zorgt ervoor dat er een helder afwegingskader wordt voorgelegd aan de raad dat laat
zien welke belangen doorslaggevend zijn bij het vaststellen van een locatie voor windturbines.
Daarnaast worden de gezondheidsrisico’s onderzocht (zie bestuurlijke reactie op motie #71).
Motie #84: Toegepaste audiovisuele techniek bij burgerparticipatie
Motie #84 van het lid Timman inzake gebruik toegepaste audiovisuele techniek bij
burgerparticipatie om overlast goed in kaart te brengen, verzoekt het college in het
burgerparticipatietraject gebruik te maken van toegepaste audiovisuele simulatietechnieken die al
worden gebruikt om vliegtuiglawaai in kaart te brengen.
Bestuurlijke reactie:
Het college zorgt ervoor dat toegepaste audiovisuele simulatietechnieken die al worden gebruikt
om vliegtuiglawaai in kaart te brengen, worden gebruikt in het burgerparticipatietraject. Deze
technieken worden toegepast als uit gesprekken tussen initiatiefnemers, bewoners en
belanghebbenden, en de gemeente specifieke locaties in beeld komen.
Het college beschouwt hiermee de moties als afgehandeld.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 20 april 2021
Pagina 10 van 10

Tot slot
De opgave van wind op land en de Regionale Energiestrategie vragen veel van gemeenten, niet
alleen qua expertise, maar ook qua maatschappelijke discussies en ruimtelijke dilemma’s.
Amsterdam zal bij het Rijk aandringen op meer expertise en ondersteuning in communicatie voor
lokale overheden. Dit is vooral nodig op de onderwerpen nut en noodzaak van de energietransitie,
gezondheid en natuur en landschap. Op deze terreinen is nog veel in beweging, worden nieuwe
technieken ontwikkeld en vindt onderzoek plaats. Amsterdam vraagt het Rijk om bovenop deze
ontwikkelingen te zitten en waar nodig en gewenst de uitkomsten direct door te vertalen naar de
opgaven die de gemeenten in het kader van de RES uitvoeren. Amsterdam ontwerpt een lerend
traject en neemt daarin de meest actuele inzichten mee in de lokale uitvoering van het landelijk
klimaatakkoord.
Het college wil een eerlijke bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatverandering. Hiervoor zijn
alle beschikbare middelen nodig, zowel energiebesparing als het opwekken van duurzame
energie. Door zonnepanelen op grote en kleine daken, door windturbines op zee maar ook door
windturbines op land. Als stad willen we daar onze verantwoordelijkheid in nemen, door ook
binnen de stadsgrenzen te zoeken naar de meest geschikte plekken voor nieuwe windturbines.
Het college kan niet beloven dat niemand iets van de windturbines gaat merken, maar belooft er
alles aan te doen om, gegeven de ambitie, de effecten zo beperkt mogelijk te houden.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Marieke van Doorninck
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid
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