Geachte bewoner Oostzaan, omwonende Noorder IJplas,
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken aangaande de industriële windturbines Noorder IJ-Plas en Cornelis
Douwesterrein.
Sinds 13 december jl. ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage bij de gemeente Amsterdam.
Het document kunt u inzien / downloaden: https://www.amsterdam.nl/projecten/haven-stad/nieuws-havenstad/start-inspraak-notitie-windmolens/
Het is een uitgebreid document, wat na goedkeuring bepaalt, welke onderzoeken worden verricht voor het opstellen
van de Milieu Effect Rapportage (MER).
Vooraf willen wij graag duidelijk vermelden dat wij als Windalarm Oostzaan staan voor het opwekken van duurzame
en schone energie. Windturbines kunnen daar een bijdrage aan leveren.
Onze landelijke overheid heeft de verschillende regio’s in Nederland gevraagd plannen te ontwikkelen voor het
opwekken van duurzame en schone energie.
Gemeente Amsterdam heeft Noorder IJ-Plas als een van de zoekgebieden aangewezen voor het plaatsen van een
aantal windturbines. Een aantal coöperaties heeft hier het voortouw ingenomen om dit plan te realiseren en te
komen tot het plaatsen van een aantal windturbines op Noorder IJ-Plas terrein. Helaas is er tot nu toe niet of
nauwelijks gecommuniceerd door deze coöperaties en ontbreekt het duidelijk aan het creëren van draagvlak in
Oostzaan als buurgemeente.
Wij wonen en werken in een van de drukste gebieden van Nederland en Noorder IJ-Plas is een van de laatste stukjes
natuur. De beoogde locatie is ons inziens ongeschikt om windturbines van 150-200 meter hoogte (tiphoogte) te
plaatsen. De windturbines grenzen direct aan Oostzaans grondgebied en komen hiermee voor u direct inzicht!

Ruim 60% op jaarbasis is de windrichting uit westzuidwest (kleine cirkel = 500 meter, grote cirkel = 1.000 meter)
Uit een recent Milieueffectenrapportage van een windpark geeft aan dat de contouren van geluid ruimschoots 1.000
meter verder draagt, het effect draagt verder bij hogere windturbines.
Hetzelfde effect is van toepassing voor slagschaduw.
Ons advies aan u als direct omwonende dit stuk door te nemen en voor u zelf te bepalen of dit effect heeft op uw
situatie. Mocht dit zo zijn dan heeft u de kans om tot 9 februari 2022 een zienswijze in te dienen bij de gemeente
Amsterdam. (de zienswijze op naam en adres opmaken). Bijgevoegd een zienswijze die u direct kan gebruiken (een
digitale versie kunt u opvragen bij onderstaand adres)
Mocht u daar vragen / hulp bij nodig hebben dan kunnen wij u daarbij ondersteunen:
Windalarm.oostzaan@gmail.com

Locatie foto’s met ingetekende windturbine (realistisch beeldvorming)

Bijlage: input omgevingsraad NoorderIJplas / Cornelis Douwes terein):

