
Over ongevraagde adviezen: de toelichting op de verordening (art. 19) stelt dat de stadsdeelcommissie het DB ongevraagd kan 

adviseren. Deze adviezen kunnen ook de bevoegdheden van B&W en raad betreffen (toelichting art. 30), de twee organen aan wie de 

commissie niet direct adviseert. Als het ongevraagd advies de taken en verantwoordelijkheden betreft die B&W niet aan het DB heeft 

gemandateerd, geleidt het DB het ongevraagd advies via de betreffende wethouder door aan het college van B&W. 

Ongevraagd advies stadsdeelcommissie 

 
Stadsdeel: Noord 

Portefeuille: … 

Opgesteld door (leden commissie): … 

Gericht aan: College van B&W 

Datum commissievergadering: 17 februari 2021 

Datum dagelijks bestuur: 19 februari 2021 

 

 
 Ongevraagd advies stadsdeelcommissie: 

 
Stadsdeelcommissie Noord onderschrijft het klimaatakkoord van Parijs en daaruit voortvloeiende 

duurzaamheidsdoelen zoals die zijn omschreven in de regionale energietransitie. Wel willen we middels dit advies 

onze zorgen uiten over besluitvorming rondom de zoekgebieden van windturbines in Noord. 

Noorderlingen zijn verontrust en maken zich zorgen over eventuele plaatsing van windturbines in hun buurt. De 

kwaliteit van informatie, communicatie en consultatie vanuit de Gemeente schiet zwaar tekort. De top-down opzet 

van het RES-proces en de voornamelijk virtuele participatieproces baart ons zorgen. Na dit beperkte 

‘participatietraject’ waar veel bewoners ontevreden over zijn, is men voornemens de rest van de participatie over te 

laten aan energiecorporaties, dat vinden we niet goed. In het draagvlakonderzoek herkennen we tevens de signalen 

uit Noord niet. Consultatie voor dat onderzoek is naar onze mening beperkt gebleven. 

Ook maken we ons zorgen over de gezondheidsrisico’s en geluidsoverlast bij onze bewoners in en rond de 

zoekgebieden bij plaatsing van de turbines op korte afstand van de woningen. Tot de dag van vandaag spreken 

gerenommeerde wetenschappers elkaar tegen over deze risico’s. Zolang hierover geen redelijke mate van 

wetenschappelijke overeenstemming is bereikt, vinden wij dat bewoners van Noord niet zouden moeten worden 

blootgesteld aan mogelijke gezondheidsrisico’s. 

 
Stadsdeelcommissie wil het college daarom adviseren; 

-De gezondheidsrisico’s van de windturbines nu al te onderzoeken en niet pas in een later stadium wanneer 

windcorporaties al in beeld zijn. 

-Zorg voor duidelijke en volledige informatievoorziening naar de bewoners toe, neem voldoende tijd voor 

consultaties en participatietrajecten in de zoeklocatiegebieden zelf. Maak duidelijk tot hoeverre bewoners invloed 

hebben op dit beleid. 

-Deel informatie over het RES proces en de plannen voor windturbines heel breed in de zoekgebieden. Tot nu toe is er 

nog geen participatie in de wijken onder de A10 geweest dit moet zo snel mogelijk gebeuren. 

-Organiseer waar nodig fysieke bijeenkomsten waar middels een participatief proces gewerkt wordt aan een plan 

waar de buurt achter staat. 

-De meeste laaggeletterden van de stad wonen in Noord maak informatievoorziening laagdrempelig. 

-Beschouw het participatieproces als de verantwoordelijk van de gemeente, laat dit niet door windcorporaties doen. 

Start nu al met de participatie en niet pas wanneer windcorporaties in beeld komen. 

-Voer na de participatietraject een draagvlakonderzoek uit in de zoekgebieden zelf, met heldere en open vragen om 

de juiste signalen op te halen. 

- Wees niet voorbarig met tekenen van intentieverklaringen. Het proces is wat ons betreft niet rijp genoeg om nu al 

afspraken met corporaties te maken. 

-Denk goed na over plaatsing van windturbines en tekenen van intentieverklaringen. Waarborg de eigenaarschap van 
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 Reactie DB op ongevraagd advies stadsdeelcommissie: 

 
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord onderschrijft het advies van de stadsdeelcommissie. 

 

de turbines en de gewonnen energie voor lokaalgebruik voor een lange termijn.  

-Neem de ecologische kaart van Noord als uitgangspunt voor het maken van de Noordse bomenkaart en 

bomenmonitor.  

-Gebruik deze ecologische kaart ook bij het maken van plannen voor nieuwe buurten.  

 

Wij wensen u veel wijsheid in uw besluitvorming 


