
Meepraten over 
windenergie in uw buurt
Interactieve sessie “Smalle strook ten Noorden 
Ring A10 Noord ”

Start: 19:30 uur 

In het kader van de Regionale Energiestrategie Amsterdam. 

12 november 2020 



Welkom! 
Meepraten over windenergie in uw buurt

 Start 19:30 uur.

 Zet uw microfoon uit.

 Na afloop ontvangt u een e-mail met de verstrekte informatie om 
rustig na te lezen. 

 Wij beantwoorden alle vragen in de chat. Als antwoorden niet 
vanavond gegeven worden volgt de beantwoording in het verslag.

 Het verslag wordt anoniem gemaakt en gepubliceerd op de 
website: https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam

https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam


18-12-2020

Welkom! 

Arend de Geus, 
Moderator van de avond 



Programma

Deel 1: start 19:30 uur
 Poll: wie luistert en kijkt mee?
 Welkom portefeuillehouder stadsdeel
 Welkom en introductie door Gemeente Amsterdam
 Uitleg interactieve groepen
 Uiteen gaan in groepen 

Pauze ca. 21:00 uur  

Deel 2:  
 Presentatie resultaten onderzoek naar draagvlak, ruimte &

ecologie en elektriciteitsnet
 Presentatie 3D beelden van uw ideeën
 Vragen en antwoorden
 Einde bijeenkomst  ca. 22:00 uur 



Welkomstwoord 

Saskia Groenewoud

Portefeuillehouder 

Milieu, water en groen,  
stadsdeel Amsterdam Noord

Foto Gemeente Amsterdam 
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Nieuws 



Coalitieakkoord Amsterdam (2018)

 “Amsterdam wil het potentieel 
voor windmolens in onze stad 
maximaal benutten.”

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/
volg-beleid/coalitieakkoord-2018/



Elektriciteit grootste factor CO2 uitstoot

www.amsterdam.nl/klimaatneutraal



Het Parool



Klimaatakkoord Nederland: 28 juni 2019
49% CO2 reductie in 2030

Bron: https://www.klimaatakkoord.nl



Regionale Energiestrategie (RES): 
35TWh elektriciteit in 2030 met 
zoekgebieden wind en zon op land 

 Geen verdeling vooraf naar regio
 Concept RES  1 oktober 2020
 RES 1.0  1 juli 2021 
 Met o.a. RES: 70% van alle 

elektriciteit in NL wordt duurzaam 
opgewekt 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 



 Circa 17 nieuwe turbines à 3 MW
 Vergunningen verleend voor 2025
 Windturbines met >50% lokaal 

eigendom (coöperatief)
 Grote aandacht voor participatie

Raadsbesluit Amsterdam maart 2020: 
Zeven zoekgebieden wind met >50 MW 
extra in 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



– Vereniging Amsteloever
– Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
– Sportvisserij Midwest Nederland
– Wetlandwacht IJmeer, vogelbescherming Nederland
– Vereniging Spaar het Gein
– Coalitie Blauwe Hart
– Stichting Natuurbescherming ZO
– Stichting Beschermers Amstelland
– Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur Amsterdam (TAC)
– Port of Amsterdam
– Gemeente Ronde Venen – Burgemeester
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Reacties op concept RES
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Reacties op concept RES
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• 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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Concretiseren: 
Bestuurlijke keuze op basis van

1. Hoeveelheid duurzame elektriciteit.
2. Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.
3. Ruimtegebruik: landschap en natuur.
4. Energiesysteemefficiëntie.

www.regionale-energiestrategie.nl



Uw inbreng vanavond

We leggen in het verslag vast: 
 Uw verdeling van windmolens over de verschillende zoekgebieden 
 Uw argumentatie voor die verdeling
 … en uw andere opmerkingen



Wanneer kan ik (nog meer) invloed
uitoefenen?

Welkom bij energieregio
Noord-Holland Zuid

 Voorjaar 2021: bij besluitvorming RES 
1.0 in de gemeenteraad Amsterdam, 
en/of Provinciale Staten

 Daarna: bij alle initiatieven verplicht
lokaal participatieproces + -plan

 Daarna: bij besluitvorming over alle
omgevingsvergunningen

 In 2021: bij besluitvorming over de 
omgevingsvisie Amsterdam 



Vragen ?
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Fotograaf: Edwin van Eis 
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Luchtfoto gemeente Amsterdam
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RES zoekgebieden



18-12-2020Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 31

Hoogtelijnen Schiphol
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Mogelijke locaties en beperkingen



18-12-2020Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 33

Natuur Netwerk Nederland
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Opgave in groepen: 
Wat: 
- 13 oranje cirkels plaatsen in 
blauwe en gele vlakken (3MW 
molens); 

Waar: 
- In heel Amsterdam (alle 
zoekgebieden), 

Notuleren:
- Argumenten en 
aandachtspunten



Vragen ?

18-12-2020Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 36



Programma

Deel 1: start 19:30 uur
 Poll: wie luistert en kijkt mee?
 Welkom portefeuillehouder stadsdeel
 Welkom en introductie door Gemeente Amsterdam
 Uitleg interactieve groepen
 Uiteen gaan in groepen 

Pauze tot ca. 21:10 uur  (10 minuten) 

Deel 2:  
 Presentatie resultaten onderzoek naar draagvlak, ruimte &

ecologie en elektriciteitsnet
 Presentatie 3D beelden van uw ideeën
 Vragen en antwoorden
 Einde bijeenkomst  ca. 22:00 uur 
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Concretiseren: 
Bestuurlijke keuze op basis van

1. Hoeveelheid duurzame elektriciteit.
2. Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.
3. Ruimtegebruik: landschap en natuur.
4. Energiesysteemefficiëntie.

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

• Reacties op de concept RES
• Uw inbreng van zojuist

Maatschappelijk draagvlak
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Bron: Onderzoek, informatie en statistiek – gemeente Amsterdam 2020: draagvlakonderzoek nieuwe windmolens in Amsterdam 
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%
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Houding extra windmolens in het algemeen en bijplaatsing in 
zoekgebieden, huishoudens uit het eigen zoekgebied (n=1577)

Bron: Onderzoek, informatie en statistiek – gemeente Amsterdam 2020: draagvlakonderzoek nieuwe windmolens in Amsterdam 
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Ruimtegebruik: landschap en natuur

• 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/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
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Ruimtelijke structuur in regio



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 kostenefficiënt om duurzame elektriciteit in stedelijk
gebied op te wekken.”



| 51

Ordening zoekgebieden
t.b.v RES 1.0



Bedankt voor uw deelname!

Zie voor meer informatie www.amsterdam.nl/windenergie
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http://www.amsterdam.nl/windenergie

