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Toelichting van de initiatiefnemers (raadsleden Kreuger (JA21) en Timman (D66)):
In 2020 stemde de gemeenteraad bij behandeling van de Concept Regionale Energiestrategie
(RES) in met het vaststellen van een groot aantal zoekgebieden voor de plaatsing van onder
andere windturbines (circa 200 meter hoog) in de gemeente Amsterdam. Deze windturbines
kunnen, anders dan voorheen, op een afstand korter dan 600 meter tot gevoelige bestemmingen
worden geplaatst omdat de omgevingsverordening in 2020 is aangepast.
Het voornemen om windturbines te plaatsen stuitte op verschillende plekken in de stad op
weerstand. Bewoners maken zich zorgen over de impact die de plaatsing van windturbines zal
hebben op verschillende facetten van hun leven.
Graag horen wij van de experts hoe zij de impact van deze windturbines op de leefbaarheid binnen
de verschillende zoekgebieden beoordelen en welke oplossingen zij zien voor de door bewoners
voorziene problemen.

De volgende experts zijn uitgenodigd:











De heer Van den Berg, onafhankelijk adviseur geluid en omgeving bij Mundonovo sound
research
De heer mr. ing. Blankvoort MBA, ingenieursbureau Cauberg-Huygen
Prof. Emeritus. Feenstra, emeritus KNO-heelkunde, Erasmus MC
De heer Van der Gaag, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
De heer Heitkamp, commercieel ingenieur bij Vestas
De heer De Jong, medewerker Public Affairs bij Natuurmonumenten
De heer De Jong, Natuur & Milieu
De heer dr. ir. De Laat, klinisch-fysicus – audioloog, LUMC
De heer ir. Pieters, Onderzoeksbureau Nederwind
Mevrouw Zierleyn, projectleider Regionale Energie Strategie bij Vogelbescherming
Nederland
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Overzicht:
17:00 – 17:10 uur

Opening en kort voorstellen van de experts en de commissie- en raadsleden.

17:10 – 17:15 uur

Opzet van de avond

17:15 – 19:55 uur
De commissie nodigt de experts uit hun visie te geven op een of meerdere van
de volgende onderwerpen:
-

Algemene impact op de leefbaarheid binnen de zoekgebieden;
Bijvoorbeeld de impact van windturbines op de gezondheid;
Bijvoorbeeld de geluidsoverlast van windturbines
Bijvoorbeeld de impact van windturbines op de natuur in het algemeen en
vogels;
Bijvoorbeeld de impact van windturbines huizenprijzen;
De voortgang van het participatie traject en het creëren van draagvlak;
Oplossingen die experts zien voor eventuele problemen.

17:15 – 18:15 Thema: Maatschappelijke organisaties
-

De heer De Jong, Natuurmonumenten
De heer De Jong, Natuur & Milieu
Mevrouw Zierleyn, Vogelbescherming Nederland
De heer Van der Gaag, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

18:15 – 19:10 Thema: Gezondheid
-

De heer De Laat, klinisch-fysicus – audioloog, LUMC
De heer Feenstra, emeritus KNO-heelkunde, Erasmus MC
De heer Van den Berg, Mundonovo sound research

19:10 – 19:55 Thema: Techniek en Overig
-

19:55 – 20:00 uur

De heer Heitkamp, Vestas
De heer Pieters, Onderzoeksbureau Nederwind
De heer Blankvoort, ingenieursbureau Cauberg-Huygen

Afsluiting

