
Meepraten over duurzame 
windenergie in Amsterdam
Jongeren windmolenspel en debat 
Start: 16.00 uur 

Onderdeel van de Regionale Energiestrategie van Amsterdam

11 november 2020



Welkom!
Jongeren windmolenspel en debat

 Start 16:00 uur 

 Zet je microfoon uit en je camera aan.

 Na deze sessie ontvang je de powerpoint met alle informatie en kun 
je alles rustig nalezen. 

 Heb je vragen tijdens de presentatie? Gebruik de chatfunctie en dan 
beantwoorden wij de vragen via de chat of later in het verslag

 Alle resultaten worden anoniem verwerkt, er worden geen 
opnames gemaakt of namen gebruikt.



Programma

Deel 1: 
 Welkom en introductie 
 Mini poll: wie ben jij?
 Presentatie van de gemeente Amsterdam
 Uitleg windmolenspel en debat
 Start break-out sessie (windmolenspel groepjes gaan uiteen)

Pauze ca. 17:15 uur  (5 min)

Deel 2:  
 Presentatie resultaten onderzoek gemeente Amsterdam
 Video simulatie van de 3D beelden
 Vragen en antwoorden
 Einde ca 18:00
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Nieuws 



Elektriciteit meest verantwoordelijk voor  
CO2 uitstoot

www.amsterdam.nl/klimaatneutraal



Het Parool:



Klimaatakkoord Nederland 2018
Doel: in 2030 49% minder CO2 uitstoten

Bron: https://www.klimaatakkoord.nl



Wat is de Regionale Energiestrategie?

 Regionale afspraken hoeveelheid 
en locaties duurzame energie

 Doel: 35 TWh elektriciteit in NL (in 
de vorm van windmolens, 
zonnevelden etc.) 

 Concept RES  1 okt 2020 
 RES 1.0  1 juli 2021

Waarom: bijdrage aan ca. 70% 
duurzame elektriciteit in Nederland in 
2030

www.regionale-energiestrategie.nl



Duurzame energie vraagt (veel) ruimte

 voor 7,6 GWh per jaar 
elektriciteit is circa 8 MW 
zon PV nodig op veld of dak 
(= 12 voetbalvelden)

 1 windmolen van 3 MW 
(150m hoog) produceert 
elektriciteit voor circa 4000 
huishoudens per jaar

3MW windmolen Fosfaatweg, Westpoort. Fotograaf: Edwin van Eis 



 Windturbines met >50% lokaal 
eigendom (coöperatief)

 Grote aandacht voor participatie

Gemeenteraad Amsterdam:  
Zeven zoekgebieden wind voor ca. 17 molens 2030



• Inventarisatie, scenario’s, gespreksateliers

• Met professionals, belanghebbenden, burgers en bedrijven  

• In de regio, in de stad en in deelgebieden 

Ontwikkelen

april ’19 – jan ‘20 

• Presentatie Concept RES Amsterdam & Routekaart 
Klimaatneutraal

• Regionale afstemming

• Ophalen reacties stadsdelen, raden & anderen 

Presenteren

feb ’20 – sept 
’20

• Verwerken en wegen reacties (besluit door B&W)
• Concretiseren zoekgebieden
• RES opnemen in ruimtelijke plannen (omgevingsvisie e.d.)

Verwerken

okt ‘20 – mrt ‘21
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Stappen van Concept RES naar RES 1.0
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Reacties op concept RES
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Jouw mening is belangrijk!

We leggen vast:
 Jouw mening over de windmolens in de verschillende gebieden in  

Amsterdam, 
 Jouw argumenten daarvoor, 
… en al jullie andere opmerkingen. 

 Input voor de puzzel van het politieke besluit voorjaar 2021! 



Vragen?
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Fotograaf: Edwin van Eis 
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Luchtfoto gemeente Amsterdam
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Windmolens zoekgebieden
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Hoogtelijnen Schiphol
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Mogelijke locaties en beperkingen
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Natuur Netwerk Nederland
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Opdracht in groepjes: 
Wat: 
- 13 oranje cirkels (windmolens) 
plaatsen in blauwe en gele 
vlakken

Waar: 
- In heel Amsterdam (alle 
zoekgebieden)

Verzamelen:
- Argumenten en 
aandachtspunten



Vragen?
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Programma

Deel 1: 
 Welkom en introductie 
 Mini poll: wie ben jij?
 Presentatie van de gemeente Amsterdam
 Uitleg windmolenspel en debat
 Start break-out sessie (windmolenspel groepjes gaan uiteen)

Pauze ca. 17:15 uur  (5 min)

Deel 2:  
 Presentatie resultaten onderzoek gemeente Amsterdam
 Video simulatie van de 3D beelden
 Vragen en antwoorden
 Einde ca 18:00
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Plannen verder uitwerken:

1. Hoeveelheid duurzame elektriciteit vaststellen
2. Draagvlak creëren bij de politiek en Amsterdammers
3. Ruimtegebruik in landschap en natuur
4. Efficiënt het energiesysteem inrichten

Volgorde (planologische) medewerking onder 
voorwaarden aan initiatiefnemers voor 
windmolens + start lokaal participatieproces
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• Enquête onder Amsterdammers en inwoners van 
buurtgemeenten

• Reacties op de concept RES
• Resultaten van deze bijeenkomst

Wat vinden Amsterdammers?
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Bron: Onderzoek, informatie en statistiek – gemeente Amsterdam 2020: draagvlakonderzoek nieuwe windmolens in Amsterdam 
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Wat vinden jongeren in Nederland ? 

• Concept ordening windzoekgebieden intern gemeente 
Amsterdam

• Milieueffectrapportage

Bron: https://www.regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1764992.aspx?t=Commissie-mer-goede-milieu--
informatie-in-RES-Noord-Holland-Noord-en-Noord-Holland-Zuid-

https://www.regionale-energiestrategie.nl/PageByID.aspx?sectionID=177306&contentPageID=1801660

https://www.regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1764992.aspx?t=Commissie-mer-goede-milieu--informatie-in-RES-Noord-Holland-Noord-en-Noord-Holland-Zuid-
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Landschap en natuur

• Concept studie gemeente: Amsterdam: ordening van de 
windzoekgebieden

• Milieueffectrapportage

Bron: https://www.regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1764992.aspx?t=Commissie-mer-goede-milieu--
informatie-in-RES-Noord-Holland-Noord-en-Noord-Holland-Zuid-

https://www.regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1764992.aspx?t=Commissie-mer-goede-milieu--informatie-in-RES-Noord-Holland-Noord-en-Noord-Holland-Zuid-


Concept ordening
zoekgebieden t.b.v RES 1.0



Ruimtelijk verhaal



Hypothese extra 
MW in 2030:
45,2 a 52,4

Hypothese extra 
MW in 2030:
45,2 a 52,4
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Energiesysteemefficiëntie

Netbeheerder Liander: 
“Het is slim om duurzame elektriciteit in stedelijk gebied op 
te wekken.”
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Ordening zoekgebieden Liander
t.b.v RES 1.0



Programma

Deel 1: 
 Welkom en introductie 
 Mini poll: wie ben jij?
 Presentatie van de gemeente Amsterdam
 Uitleg windmolenspel en debat
 Start break-out sessie (windmolenspel groepjes gaan uiteen)

Pauze ca. 17:15 uur  (5 min)

Deel 2:  
 Presentatie resultaten onderzoek gemeente Amsterdam
 Video simulatie van de 3D beelden
 Vragen en antwoorden
 Einde ca 18:00



Vond je dit leuk: 
Geef je op voor de Jongerentafel !

https://energieregionhz.nl/jongerentafel
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Bedankt voor het meedoen!

Heb je nog vragen? 
Stuur dan een mailtje naar: jongerenRES@amsterdam.nl

23-11-2020 | 39

mailto:jongerenRES@amsterdam.nl

