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Voornemen gemeente Amsterdam plaatsen windturbines  

in of rond de Noorder IJplas 

  

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad van gemeente Amsterdam, 

 

De gemeenteraad van gemeente Zaanstad heeft kennisgenomen van het voornemen om in of rond de 
Noorder IJplas windturbines te plaatsen. Hiertoe heeft de gemeente Amsterdam samen met bedrijven- 
en bewonerscoöperaties op 7 juli 2020 een intentieovereenkomst ondertekend.  
 
De bedoeling zou zijn dat betreffende windturbines, met een hoogte van 150 meter een bijdrage 
leveren aan de ambitie van de gemeente Amsterdam om in 2030 80% van de energiebehoefte van de 
stad zelf te kunnen leveren door middel van duurzame energie.  
 
De Zaanse gemeenteraad heeft op 12 januari jl. haar ernstige zorgen geuit richting haar college over 
het plaatsen van windturbines in en om de Noorder IJplas. De aangrenzende Achtersluispolder is een 
bedrijventerrein waar de gemeente binnen het programma Maak.Zaanstad concrete activiteiten 
ontplooit en gesprekken voert voor de ontwikkeling van ongeveer 9.000 woningen. Deze ontwikkeling 
vormt onderdeel van het laten aansluiten van de woningbouw in Amsterdam Noord en Havens West 
op die in Zaanstad Zuid. Windturbines in de Noorder IJplas vormen een groot risico voor deze 
ontwikkeling. Tevens komt mogelijk een deel van de ingezette ontwikkeling van de kwetsbare wijk 
Poelenburg in de knel en krijgen bewoners van de flat Oostdorsch (Zaandam Zuid) waarschijnlijk ook 
last van geluid en slagschaduw.  
 
De gemeenteraad van gemeente Zaanstad is daarom van mening dat er naast de belangen vanuit 
duurzaamheidsperspectief ook nadrukkelijk gekeken moet worden naar (ontwikkelings)belangen van 
omliggende gemeenten en haar inwoners en ondernemers.  
 
Door middel van deze brief stellen wij u ervan op de hoogte dat wij ernstige bezwaren hebben tegen 
de voorgenomen plannen tot het plaatsen van windturbines in en om de Noorder IJplas. Wij 
verzoeken u rekening te houden met onze twee grootste bezwaren die wij hieronder zullen toelichten.  
 
1. Inbreuk van windturbines in en om de Noorder IJplas op de leefomgeving en –omstandigheden. De 
voorgenomen plannen maken een ernstige inbreuk op de leefomgeving en –omstandigheden van 
onze inwoners (en die van Oostzaan + Zijkanaal H). Hierbij kunt u denken aan geluidsoverlast (hoog- 
en laag frequent), overlast door slagschaduw en zichthinder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONDERWERP PAGINA gemeente Zaanstad 

Voornemen gemeente Amsterdam plaatsen 

windturbines in of rond de Noorder IJplas 

2/2  

 

Mogelijke overlast slagschaduw overgenomen uit de brief van de gemeente Oostzaan  

 
 
2. Inbreuk van windturbines in en om de Noorder IJplas op de noodzakelijke (sociale) 
woningbouwplannen in Zaanstad Zuid, inclusief het stedenbouwkundig verbinden met Amsterdam 
Noord en Havens West. De ontwikkeling van ongeveer 9.000 woningen wordt op slot gezet, met alle 
gevolgen voor het ledigen van de woningnood in Zaanstad en het verknopen van het OV tussen 
Amsterdam en Zaanstad.  
 
Concluderend:  
Gezien bovenstaande concludeert de Zaanse gemeenteraad dat het huidige plan voor het plaatsen 
van windturbines in en om de Noorder IJplas wellicht een goede bijdrage zou leveren aan de 
duurzaamheidsambitie van de gemeente Amsterdam, maar dat het plan ook ernstige inbreuk doet op 
de ontwikkelingsplannen van, en leefomstandigheden binnen de gemeente Zaanstad (en Oostzaan).  
 
Dringend verzoek:  
Wij verzoeken u dan ook dringend om alleen medewerking te verlenen aan het plaatsen van de 

windturbines in en om de Noorder IJplas wanneer deze op geen enkele wijze de belangen van de 

gemeente Zaanstad (en Oostzaan + Zijkanaal H) schaden. 
 

Hoogachtend, 
 

namens de gemeenteraad van gemeente Zaanstad, 
 

burgemeester en wethouders van Zaanstad, 
 

drs. J. Hamming, burgemeester 

 
drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris/algemeen directeur

 
 


