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 Datum 30 maart 2021 
 Ons kenmerk  
 Behandeld door Ko Spruijt 
 Bijlage  
   
 Onderwerp Uw brief van 28 januari 2021 over het voornemen gemeente Amsterdam plaatsen 

windturbines in of rond de Noorder IJplas  

 

   

 Geacht College, 

Hartelijk dank voor uw brief over windmolens in Amsterdam d.d. 28 januari 2021 aan de 

gemeenteraad. U geeft aan ernstige bezwaren te hebben tegen de voorgenomen plannen voor 

plaatsing van windmolens in en om de Noorder IJplas. Als grootste bezwaren noemt u de inbreuk 

van de windturbines op de leefomgeving en –omstandigheden van uw inwoners en op de 

woningbouwplannen in Zaanstad zuid. U verzoekt ons om alleen medewerking te verlenen aan het 

plaatsen van windmolens, als deze de belangen van de gemeente Zaanstad (en gemeente 

Oostzaan + Zijkanaal H) niet schaden. De gemeenteraad heeft mij gevraagd om uw brief te 

beantwoorden. 

 

In april 2020 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, in het kader van het nationaal 

Klimaatakkoord, de concept Regionale Energiestrategie Amsterdam vastgesteld. Hierin zijn de 

zoekgebieden voor de mogelijke plekken voor windmolens binnen de gemeentegrenzen 

aangewezen en is de ambitie vastgelegd om vóór 2030 tenminste 50 megawatt extra vermogen 

windenergie (totaal 127 MW) te realiseren. Dit betekent dat er binnen de gemeentegrenzen 

ongeveer zo’n 17 windmolens van 3 MW per stuk bij moeten komen om die ambitie te halen. De 

vergunningen hiervoor moeten voor 2025 zijn verleend. 

 

Het afgelopen jaar heeft de gemeente onderzoek gedaan in de zoekgebieden. Op basis van dit 

onderzoek en gesprekken met bewoners en belanghebbenden heeft het college op 9 maart 2021 

besloten de zoekgebieden aan te passen. Zo zijn de windzoekgebieden verkleind door een grens 

te hanteren van 350 meter tot geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen.  
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Bij de belangenafweging zijn de reacties van alle belanghebbenden, waaronder degenen met 

zorgen over gezondheidsrisico’s of die zich hebben uitgesproken tegen windturbines, de reacties 

van de natuur-en milieuorganisaties en alle adviezen van de stadsdelen meewogen. Daarnaast is 

er nauw overleg met de buurgemeenten. We houden rekening met woningbouwplannen, zoals in 

Zaanstad (Achtersluispolder) en Oostzaan (Radio 9, Zuideinde 134). 

 
Op basis van het huidige juridisch, planologisch Instrument, de Windvisie 2012, is in het gebied van 
de Noorder-IJplas en het Cornelis Douwes terrein, een initiatiefnemer al gestart met het uitwerken 
van een participatieplan, samen met bewoners. Hiervoor zijn ook bewoners van uw gemeente 
uitgenodigd om mee te praten. Dit participatieplan ligt op dit moment ter goedkeuring bij het 
college. Als het participatieplan wordt goedgekeurd, wordt het plan ook ter kennisname gedeeld 
met de buurgemeenten. 
 

Tijdens het participatieproces wordt verder gekeken naar ruimtelijke inpassing, geluid en 

slagschaduw, ecologie en natuur en financiële participatie. Daarnaast moeten de wettelijk 

verplichte onderzoeken naar onder andere geluid, slagschaduw, en impact op natuur- en milieu 

zijn gedaan, zodat deze bij de bestuurlijke besluitvorming worden meegenomen.   

 

Ook de komende tijd blijven we in gesprek. De gewijzigde windzoekgebieden worden nu 

ingebracht in de regionale afstemming van de RES Noord Holland Zuid, waar uw gemeente ook 

deel van uit maakt. Samen met de inbreng van de andere partners in de regio vormt de inbreng 

van Amsterdam dan de RES 1.0. Naar aanleiding van de aangepaste zoekgebieden en het 

aanstaande besluitvormingsproces van de RES 1.0 in mei 2021, organiseren we in april 2021 

bewonersbijeenkomsten waarbij ook bewoners van uw gemeente worden uitgenodigd. 

 

De belangen van de gemeente Zaanstad en uw inwoners worden meegenomen gedurende het 

gehele proces. De RES 1.0, een goedgekeurd participatieplan en een zorgvuldig doorlopen lokaal 

participatieproces zijn nog geen garantie dat vergunningen daadwerkelijk worden verleend door 

het bevoegd gezag. Deze garantie kan niet worden gegeven, omdat de locaties voor windturbines 

waarvoor gedurende het lokale participatieproces onderzoeken uitgevoerd worden pas in beeld 

komen gedurende ditzelfde proces. 

 

 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 

Marieke van Doorninck 

Wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid 
 
 
 

 


