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Belangrijke informatie 
 

Alle meningen worden meegewogen bij de bestuurlijke afweging voor de RES 1.0. 

 

Zie voor meer informatie onze website: www.amsterdam.nl/windenergie  

De website wordt geregeld geactualiseerd.  

 

Antwoorden op eerdere vragen: zie verslagen op 

https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam  
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1. Avond in cijfers  

 

 Aantal unieke kijkers (die langer dan 18 minuten hebben gekeken): 636 

 Totaal aantal reacties in chat: 2570 

 30% van reacties in chat door 14 unieke individuen 
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2. Overzicht antwoorden op meest gestelde vragen/meningen in openbare 
chat 

 

Onderwerp Antwoord 

Participatie
proces 

Het meerjarige RES-proces verloopt in verschillende fases, van beleid maken naar 
concreet windturbines realiseren. Gedurende het proces wordt de participatie 
intensiever.  
 
Voor de start van het RES-beleidsproces zijn in het voorjaar 2019 drie regionale en 
drie Amsterdamse bijeenkomsten gehouden met experts en professionele 
belanghebbenden, waarin een gezamenlijke analyse gedaan is en scenario’s 
uitgewerkt zijn. De uitkomsten uit deze stakeholder bijeenkomsten zijn in najaar 
2019 getoetst in vijf openbare lokale ateliers (specifiek naar gebieden in 
Amsterdam), waarin kon worden meegepraat over scenario’s voor duurzame 
opwek met wind en zon. De verslagen zijn online gepubliceerd1 .Mede aan de hand 
van deze input zijn de zoekgebieden uit concept-RES Noord-Holland Zuid 
opgesteld en vervolgens vastgesteld.  
 
Momenteel zitten we in de fase dat de concept RES NHZ wordt geconcretiseerd 
naar de RES 1.0. De concretisering van de zoekgebieden gebeurt op basis van het 
afwegingskader van het Nationaal Programma RES: 
1. Hoeveelheid duurzame elektriciteit: voor Amsterdam: minstens 50 MW 
extra opgesteld vermogen voor 2030 en de vergunningen voor 2025 verlenen. 
2. Draagvlak: dat meten we onder andere door enquêtes, de uitkomsten van 
het participatietraject en de wensen en bedenkingen die zijn geuit bij de concept 
RES NHZ. 
3. Ruimtegebruik: landschap en natuur. 
4. Energiesysteemefficiëntie: het perspectief vanuit de netbeheerder 
Liander. 
 
Toelichting punt 2: draagvlak 
Het draagvlak onderzoek is gebaseerd op twee enquêtes. Voor het onderzoek 
onder bewoners in en rondom de zeven zoekgebieden werden 12.118 huishoudens 
benaderd. Er hebben 1.577 bewoners aan dit onderzoek meegedaan. Voor het 
stadsbrede onderzoek nodigden we 2.400 leden van het Amsterdampanel uit, 
waarvan er 1.320 aan het onderzoek hebben meegedaan. Daarnaast werden 371 
mensen face-to-face ondervraagd. Het draagvlakonderzoek en bijlage zijn 
gepubliceerd op de website van Onderzoek, Informatie en Statistiek van de 
gemeente Amsterdam2.  
 
Voor wat betreft het participatietraject zijn, na het vaststellen van de concept-RES, 
zes informatieavonden in juni 2020 georganiseerd. Er werd informatie verstrekt 
over de inhoud en het proces van de RES. En er konden in de chat vragen worden 

                                                                    
1 https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam   
2 https://data.amsterdam.nl/artikelen/artikel/Ruime-meerderheid-is-positief-over-extra-
windmolens/cc316f8e-eddb-4d71-8f89-294f45fd6202/  

https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam
https://data.amsterdam.nl/artikelen/artikel/Ruime-meerderheid-is-positief-over-extra-windmolens/cc316f8e-eddb-4d71-8f89-294f45fd6202/
https://data.amsterdam.nl/artikelen/artikel/Ruime-meerderheid-is-positief-over-extra-windmolens/cc316f8e-eddb-4d71-8f89-294f45fd6202/
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gesteld die gedurende de sessie en/of na afloop in het verslag zijn beantwoord. In 
november 2020 zijn er vijf interactieve avondsessies georganiseerd. De insteek van 
de interactieve sessies was om in groepsgesprekken argumentatie op te halen voor 
meer en minder wenselijke plekken voor windmolens binnen (delen van) de 
zoekgebieden. Daarnaast zijn 24 inloopspreekuren georganiseerd. Mensen konden 
persoonlijk vragen stellen over inhoud en/of proces en hun zorgen delen. Op 7 
december is een informatieavond georganiseerd waarop de resultaten van alle 
interactieve sessies zijn teruggekoppeld. Er konden vragen worden gesteld aan de 
wethouder. De verslagen van de informatieavonden in juni 2020 en interactieve 
sessies in november 2020 zijn online gepubliceerd3.   
 
Op de concept-RES NHZ zijn wensen en bedenkingen en reacties binnengekomen 
van een divers aantal belanghebbenden https://energieregionhz.nl/reacties-
concept-res . De wensen en bedenkingen en reacties en de beantwoording hiervan 
zijn opgenomen in de reactienota. Op 15 december 2020 heeft het college van 
B&W kennis genomen van de reactienota met daarin de beantwoording op de 
wensen en bedenkingen en reacties. Op basis van de ontvangen wensen en 
bedenkingen en reacties zijn vooralsnog geen wijzigingen in de zoekgebieden 
doorgevoerd. De reactienota wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de 
RES 1.0. 
  
Uitwerking RES 1.0 
Op basis van de resultaten van de vier sporen (zoals hierboven genoemd) is de 
intentie om een kleurenkaart op te nemen in de RES 1.0 met een volgorde 
(prioritering) voor planologische medewerking onder voorwaarden aan 
initiatiefnemers. Belangrijke voorwaarden in Amsterdam zijn minstens 50% lokaal 
eigendom en een verplichting tot het maken van een participatieplan met de lokale 
omgeving. In de prioriteitsgebieden wil de gemeente initiatieven om windmolens 
te ontwikkelen steunen en/of faciliteren. Dit is mede afhankelijk van de 
grondpositie in een gebied. Afspraken met de omgeving over de mogelijkheid tot 
meeprofiteren worden vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. 
 
Op het moment dat naar aanleiding van de RES 1.0 er initiatieven gaan ontplooien, 
dan worden er brieven gestuurd naar iedereen in en rond het betreffende gebied 
om aan het lokale participatieproces deel te nemen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in 
RES-zoekgebied #2 (Noorder IJ-plas en havengebied van stadsdeel Noord). 
 
Voorbeeld: Participatietraject Windmolens in RES zoekgebied #2 
In het gebied Noorder IJ-plas en havengebied van stadsdeel Noord zijn we een stap 
verder in het proces. In de zomer van 2020 is een intentieovereenkomst gesloten 
met initiatiefnemers om windmolens te ontwikkelen met 100% lokaal eigendom. 
En met de verplichting om een participatieplan op te stellen met de lokale 
omgeving.  
 
De initiatiefnemers en gemeente hebben in zomer 2020 twee startbijeenkomsten 
voor belanghebbenden georganiseerd om input op te halen voor het 
participatieplan. Op 17 november 2020 is het concept-participatieplan besproken 

                                                                    
3 https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam   

https://energieregionhz.nl/reacties-concept-res
https://energieregionhz.nl/reacties-concept-res
https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam
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met de belanghebbenden en is opnieuw input opgehaald. Deze input wordt nu 
verwerkt door de initiatiefnemers. Daarna zullen zij dit plan aanbieden aan het 
college ter goedkeuring en de raadscommissie ter kennisname. Na goedkeuring 
wordt het participatieplan uitgevoerd en wordt verantwoording afgelegd over het 
proces. Onderdeel van het concept-plan is het instellen van een tafel om (varianten 
voor) de ruimtelijke inpassing te bespreken met o.a. omwonenden.  
 
De verwachting is dat op basis van dit proces de benodigde vergunningen voor 
specifieke windmolenlocaties worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. 
Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag moeten de wettelijk verplichte 
onderzoeken naar o.a. geluid, slagschaduw, en impact op natuur- en milieu zijn 
gedaan, zodat deze bij de bestuurlijke besluitvorming worden meegenomen. 
 
Overzicht participatie in tabelvorm: 

Periode Sessies, aanmeldingen, uitnodiging via kanalen, en verslagen 
 

Voorjaar 2019  3 stakeholder ateliers: twee voor de regio Noord-

Holland Zuid, een specifiek voor Amsterdam (13 juni 

2019),  

 38 aanmeldingen4 voor het atelier in Amsterdam, 

waaronder 

o verschillende organisatieonderdelen gemeente 

Amsterdam 

o (semi-) publieke organisaties: MRA, Haven 

Amsterdam, AEB, Amsterdam Economic Board, 

Waternet, Liander, Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied, Rijkswaterstaat 

o Energiecoöperaties/ energie-initiatieven 

elektriciteit en warmte 

 Resultaat verwerkt in analyse “fotodocument”, zie 

https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam 

Zomer 2019  2 scenario ateliers met stakeholders specifiek voor 

Amsterdam (9 juli 2019 en 3 september 2019) 

 Doel: gezamenlijk opstellen van uiteenlopende 

scenario’s voor energieopwekking in Amsterdam om 

alle denkbare opties in beeld te brengen  

 51 en 39 aanmeldingen,  

 Betrokken organisaties: 

o Verschillende organisatieonderdelen gemeente 

Amsterdam (V&OR, R&D breed, o.a. 

AKN/AGV/Metropool, IB, SD Centrum, SD Nieuw-

West, SD Zuid, SD Zuidoost, SD West, 

Economische Zaken) 

o (Semi-) publieke organisaties: MRA, Haven 

                                                                    
4 Hier zijn cijfers voor aanmeldingen weergegeven, over de daadwerkelijke opkomst is in de verslagen 
gerapporteerd. Bij de digitale bijeenkomsten is dat niet altijd betrouwbaar weer te geven.  

https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam
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Amsterdam, AEB, Waternet, Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied, Provincie Noord-Holland, 

Rijkswaterstaat, Ministerie BZK 

o Energieleveranciers, energiecoöperaties of energie-

initiatieven en netbeheerder (Vattenfall, 

Zuiderlicht.nu, NDSM Energie, Opgewekt aan het 

IJ, Onze Energie, Alliander) 

o Natuurorganisaties (Natuur & Milieu, Milieu & 

Natuur Noord-Holland)  

o Gemeenteraad Fractie GroenLinks  

o Woningcorporatie Ymere 

o Adviesbureau’s: CE Delft, Descio, Zoncoalitie, BCG 

Amsterdam, The Cloud Collective 

o ORAM, Dutch Datacenters (DDA) 

o 02025 

 Resultaat verwerkt in Scenario’s Posters Amsterdam, 

zie https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam  

Najaar 2019  5 lokale ateliers met bewoners en belangstellenden voor 

de gebieden Amsterdam Noord, Amsterdam Oost/ 

Zuidoost, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam 

West/Nieuw-West en Amsterdam Centrum/ Zuid 

 Doel: Meepraten over de opgestelde scenario’s voor 

duurzame opwek met wind en zon in verschillende 

gebieden en de verschillende maatregelen. 

 176 aanmeldingen,  

 Betrokken partijen: 

o Bewoners  

o Verschillende organisatieonderdelen gemeente 

Amsterdam  

o Energiecoöperaties of energie-initiatieven en 

netbeheerder: Westerlicht, Amsterdam Wind, 

Zuiderlicht.nu, Onze Energie, Liander 

o VVE’s, bewonersgroepen, wijkcentra, 

burgercoöperaties,  

o Havengoed bv, 02025, De Nieuwe Kerk & 

Hermitage, !WOON, stichting Coforce, stichting 

Cocratus, stichting BIZ Knowledge mile, Decisio, De 

Windvogel, UvA, Port of Amsterdam 

o Beleidsadviseurs VVD, SP 

o (Buur)gemeenten De Ronde Venen, Haarlem, 

Velsen 

 Uitnodiging “Meepraten over duurzame 

energieopwekking in uw buurt, o.a. zonnevelden en 

windturbines” verspreid via 

https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam
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o de website van de gemeente Amsterdam 

(amsterdam.nl) op de items “Actueel” en 

“Duurzaam nieuws” (>934 bezoekers 

nieuwsartikel, >513 bezoeken aanmeldformulier), 

en  

o via de nieuwsbrieven van de stadsdelen Oost (ca 

6500 adressen), Noord (ca 5000 adressen) en 

Zuidoost (ca 3000 adressen) (juli 2019)  

o via de nieuwsbrief Duurzaamheid Amsterdam 

met ca 2000 adressen (juli 2019), 

o verspreid via sociale media van gemeente 

Amsterdam Twitter (ca 405.000 volgers), LinkedIn 

(ca 70.000 volgers), Facebook duurzaam020 (ca 

5800 volgers)  

o via het netwerk van de koplopers energietransitie 

02025 met ruim 3000 adressen en aan de 

energiecommissarissen 

o via adres bestand RES waaronder deelnemers 

eerdere bijeenkomsten en buurgemeentes, 

bestuurders en volksvertegenwoordigers in 

Amsterdam en bij Provincie Noord-Holland 

o via social media van Energieregio NHZ (geen 

cijfers beschikbaar)  

o via social media externe kanalen, bijvoorbeeld 

Gezonde stad (geen cijfers beschikbaar) 

 De verslagen van de bijeenkomsten zijn gepubliceerd 

op: 

https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam  

Juni 2020  6 online informatieavonden “Windenergie in uw buurt”  

 Doel: Amsterdammers informeren over de 

zoekgebieden en het proces van de RES en momenten 

van invloed duiden,  

 525 aanmeldingen 

 Betrokken partijen: 

o Bewoners  

o Verschillende organisatieonderdelen gemeente 

Amsterdam  

o (Semi-) publieke organisaties: Haven Amsterdam, 

Omgevingsdienst IJmond 

o Energieleveranciers, energiecoöperaties of 

energie-initiatieven en netbeheerder: Diemerwind, 

Veenwind, NDSM Energie, Zaanse Energie 

Koöperatie, MeerEnergie, Vattenfall, Engie 

o Natuurorganisaties: Stichting Natuurbescherming 

https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam
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ZO, Vereniging Amsteloever, Natuurvereniging de 

Ruige Hof, KNNV gewest Noord Holland, 

Wetlandwacht Vogelbescherming Nederland,  

o VVE’s, woningcorporatie Ymere, buurtcoöperaties 

o ORAM, Aemstelgroep BV, Gaasperplas Camping, 

ABO Wind Nederland, Ponymanege Equito, 

Aalsmeer Gasloos, Weesp Duurzaam, Tuinen van 

West,  Amsterdam UMC, KWS Infra, Gein3dorp, 

Vbbw, Boerderij NW Gouw, Centrale Dorpenraad, 

Vrienden van het Flevopark, Rederij Kooij, 

Beschermers Amstelland, Spaar het Gein, 

ZOgroen, Bureau 8080, De Windvogel, HvA, 

Statkraf, Eurus Energy 

o Vertegenwoordigers van Groenlinks, SP, PvdA, 

D66, VVD 

o (Buur)gemeenten: Amstelveen, Landsmeer, 

Zaanstad, Waterland, Diemen, De Ronde Venen, 

Regio Gooi & Vechtstreek,  

 Uitnodiging verspreid  

o via website gemeente Amsterdam (actueel en 

duurzaam) (2919 bezoekers nieuwsartikel) 

o via nieuwsbrieven van de stadsdelen Oost (ca 

6.500), Zuid (ca 5.500), West (ca 5.500), Noord (ca 

5.000), Centrum (ca 8.000), Nieuws-West (ca 

5.000), Zuidoost (ca 3.000), algemeen (ca 10.000) 

en Amsterdam duurzaam (ca 2000) 

o via sociale media van gemeente Amsterdam 

(Facebook ca 82.000 volgers) en duurzaam020 (ca 

5.800) 

o via social media Facebook stadsdelen Noord (ca 

7.500), Zuidoost (ca 6.500), Oost (ca 4.000), 

Nieuw-West (ca 9.400) 

o via social media Twitter stadsdelen Noord (ca 

5.500), Zuidoost (ca 3.300), Oost (ca 5.500), 

Nieuw-West (ca 6.900) 

o via gesponsorde advertenties op Facebook met 

geotargeting verspreid in postcodegebieden in en 

rond de zoekgebieden, bereik ca 120.000 mensen) 

o via opgebouwde adressenlijst RES organisatie 

o via nieuwsbrief 02025 

o via de buurgemeenten 

 2 startbijeenkomsten lokaal participatieproces RES-

zoekgebied #2 (Noorder IJ-plas) van initiatiefnemers + 

gemeente.  

o Uitnodiging per brief naar huishoudens in en rond 
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het zoekgebied. 

 Verslagen gepubliceerd: 
https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam 

November 2020  5 interactieve online avonden 

 Doel: argumenten verzamelen voor/ tegen wind in 

bepaalde zoekgebieden 

 315 aanmeldingen voor alle avonden  

 De uitnodiging is verspreid  

o Via de website van de gemeente Amsterdam bij 

actueel, duurzaam nieuws en tijdelijk op 

homepage (5660 bezoekers nieuwsartikel) 

o via advertenties op sociale media door inzet van 

geotargeting in postcodegebieden in en rond de 

zoekgebieden. Bereik: 83.632 personen via 

Facebook en Instagram, inclusief 14.792 jongeren. 

Plus advertenties op Snapchat gericht op 

jongeren (bereik 79.826 personen)  

o via sociale media gemeente Amsterdam (twitter 

ca 407.0000) en stadsdelen Noord (Facebook ca 

7700 en Twitter ca 5800), Zuid (Facebook ca 7000 

en Twitter ca 7800), Oost (Facebook ca 4400), 

Nieuw-West (Facebook ca 9.500) 

o via de nieuwsbrief duurzaamheid Amsterdam (ca 

2000) 

o via de opgebouwde adressenlijst RES organisatie  

o via nieuwsbrief 02025 en de buurgemeenten. 

o Via extern o.a.: 

o Socials en/of website: Diemen, Zaanstad, 

Landsmeer, oostzaan 

o Platform 02025 als nieuwsbericht en item 

emailnieuwsbrief 

o Rodi/lansmeer 

o De westkrant (online) 

o Oost-online 

 Capaciteit 48 plaatsen per avond i.v.m. werkvorm. Op 2 

avonden geloot: 5 november (54 van de 78 ingeloot), 12 

november (60 van de 87 ingeloot). Degenen die waren 

uitgeloot kregen de mogelijkheid deel te nemen op 

andere avond. In de online verslagen zijn precieze aantal 

deelnemers terug te vinden, uit welke 

postcodegebieden en deelnemende organisaties.  

 24 keer gebruik gemaakt van inloopspreekuur,  

 1 interactieve avond speciaal voor jongeren 

bijeenkomst, uitnodiging via Instagram (bereik: 14.700 

jongeren) en Snapchat (bereik: 79.800 jongeren) 

https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam
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 Bewonersavond concept participatieplan RES-

zoekgebied #2 (Noorder IJ-plas) van initiatiefnemers + 

gemeente 

o Uitnodiging per brief naar huishoudens in en rond 

het zoekgebied. 

 Verslagen gepubliceerd:  
https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam 

December 2020  Online terugkoppelingsavond met Wethouder Van 

Doorninck 

 Doel: terugkoppeling over de interactieve 

participatieavonden in november om opgehaalde 

argumenten voor/tegen windmolens in zoekgebieden te 

delen en om uit te leggen hoe de argumenten worden 

meegenomen in de afweging voor het verder 

concretiseren van de zoekgebieden 

 510 aanmeldingen vooraf 

 Aantal unieke kijkers (die langer dan 18 minuten hebben 

gekeken): 636 

 Totaal aantal reacties in chat: 2570 

 Totaal aantal keer dat de pagina geladen is: +- 2500 keer 

(niet uniek) 

 Persoonlijke link naar live stream toegestuurd. Door IT 

storing bij gemeente Amsterdam konden er een aantal 

e-mails niet worden verstuurd naar externe partijen 

 Link is daarom ook via sociale media waaronder op 

Twitter en Facebook verspreid  

 De video is online terug te zien via het videokanaal van 

de gemeente Amsterdam 

 
 

Geluid, 
afstand tot 
woningen 
en 
gezondheid 

Het is onmogelijk om een algemene afstand aan te geven waarmee wordt voldaan 
aan de geluidsnorm in Nederland. Het type molen is bepalend voor de 
geluidscontouren. Het geluid van een windmolen is ook afhankelijk van de 
windrichting en windsnelheid. Voor iedere windmolen of windpark moet een 
geluidsberekening worden gemaakt. De manier waarop de berekening moet 
worden gemaakt staat in Artikel 3.15 uit het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer (Barim).5  
 
Om de technische ruimte voor windmolens te berekenen werken we daarom met 
vuistregels voor afstanden. In Amsterdam gebruiken we de vuistregel van 350-500 
meter, en vanaf 500 meter tot een geluidsgevoelige bestemming (zoals een 
woning). Dit doen we op basis van advies van Antea Group dat windonderzoek 
heeft uitgevoerd in Amsterdam Zuidoost. Het is een geleidelijke schaal. Tussen 

                                                                    
5 Meer informatie over de geluidsnorm in Nederland kunt u vinden op: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-
op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluid-en-windmolens-algemeen. 

https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluid-en-windmolens-algemeen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluid-en-windmolens-algemeen
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350-500 meter afstand van een geluidsgevoelige bestemming kan een windturbine 
wettelijk mogelijk zijn, maar is de business case voor een ontwikkelaar moeilijker 
(dan een turbine op grotere afstand) omdat de turbine vaker moet worden 
stilgezet om aan de geluidsnorm te voldoen. Hoe vaker de turbine moet worden 
stilgezet, hoe minder opbrengst.  
 
Volgens de regels mag het jaargemiddelde geluidniveau (grenswaarde) Lden niet 
meer zijn dan 47 dB. Voor de nacht geldt een aparte norm. Ter vergelijking: de 
voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai in Nederland is Lden = 50 dB.6  
 
Er bestaan ook zorgen over zogenaamd laagfrequent geluid. Het RIVM geeft op 29 
oktober 2020 aan: “Uit de literatuurstudie blijkt dat hinder optreedt als gevolg van 
geluid: hoe sterker het geluid (in dB) van windturbines, hoe groter de hinder ervan. Uit 
de literatuur bleek niet dat het zogeheten 'laagfrequent geluid' (lage tonen) van 
windturbines voor extra hinder zorgt tot die gerelateerd aan "gewoon" geluid. Voor 
andere gezondheidseffecten zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet 
eenduidig: deze effecten hangen niet duidelijk samen met het geluidniveau, maar 
soms wel met de ervaren hinder. Deze resultaten onderbouwen de eerdere conclusies 
van een vergelijkbare opdracht drie jaar geleden.” 7 
 
Amsterdam is op de hoogte van het (voor zover bekend) nog niet gepubliceerde 
onderzoek naar windmolens en laagfrequent geluid van dr. Jan de Laat van het 
LUMC. Amsterdam zal de ontwikkelingen volgen.  
 

Natuur en 
vogels 

Windturbines kunnen negatieve effecten op de natuur hebben, vooral op vogels. 
Het aantal botsingen tussen vogels en windturbines valt mee, als je dit vergelijkt 
met bijvoorbeeld de gevolgen van het verkeer. Volgens schattingen sterven er door 
1.800 Nederlandse windturbines zo'n 50.000 vogels per jaar. In het verkeer sterven 
jaarlijks 2 miljoen vogels. Meer informatie hierover kunt u vinden op: 
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/ . De 
effecten voor de natuur hangen af van de specifieke locatie. Daarom is bij ieder 
bestuurlijk besluit over een specifieke locatie een wettelijke plicht om de 
milieueffecten te onderzoeken (zie hieronder). Windturbines kunnen tijdens de 
vogeltrek worden stilgezet. Windturbines kunnen echter ook worden 
gecombineerd met bijvoorbeeld bijenkasten en/of nieuw groen op land of met 
maatregelen om ecosystemen onder water uit te breiden of te beschermen. 
Hierdoor kunnen er ook positieve effecten zijn voor de natuur. 
 
De bescherming van specifieke natuurgebieden is verankerd in de Wet 
natuurbescherming. Voor windenergie zijn de Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland van belang. Voor activiteiten of projecten die schadelijk 
zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. Hiermee is een 
zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben 
voor natuurgebieden.  
 

                                                                    
6 Ter vergelijking: de Lden wegverkeer in Amsterdam, zie: https://maps.amsterdam.nl/geluid/. 
7 Zie voor meer informatie: https://www.rivm.nl/publicaties/health-effects-related-to-wind-turbine-
sound-update 

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/
https://maps.amsterdam.nl/geluid/
https://www.rivm.nl/publicaties/health-effects-related-to-wind-turbine-sound-update
https://www.rivm.nl/publicaties/health-effects-related-to-wind-turbine-sound-update
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Natura 2000  
 
Voor een windpark in of nabij Natura 2000-gebieden moet altijd worden 
onderzocht of er een significant effect is op het gebied. Wanneer is aan te tonen 
dat windturbines geen significante effecten hebben op de planten- en diersoorten 
of de habitats waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen, zijn windturbines 
in of nabij dit gebied mogelijk. Windturbines kunnen ook in Natura 2000-gebieden 
geplaatst worden als er een groot openbaar belang speelt en geen alternatieve 
oplossingen aanwezig zijn, ook al heeft dit effecten voor het Natura 2000-gebied. 
De Europese Commissie heeft hiervoor een richtlijn gepubliceerd.  
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN)  
 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. 
Het beschermingsregime lijkt op dat voor Natura 2000-gebieden. Als een 
windproject de wezenlijke waarden en kenmerken van het gebied aantast, is het 
niet toegestaan. Er wordt een uitzondering gemaakt als er geen redelijk alternatief 
is, er een dwingende reden van openbaar belang is en als er compensatie 
plaatsvindt: de zogenaamde ADCtoets. Windturbines kunnen onder deze 
uitzondering vallen, omdat ze worden geplaatst met een dwingende reden van 
openbaar belang. Als een windpark of windturbine in het NNN wordt geplaatst, 
moet een compensatieplan worden opgesteld waarin de compensatie is verankerd.  
 
Meer informatie over windmolens in natuurgebieden in Nederland kunt u vinden 
op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-
opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/natuur-en-
ecologie/gebiedsbescherming 
 

Geluid over 
water 

In geluidberekeningen wordt niet alleen de geluidsbron en de geluidsontvanger 
meegenomen maar moet ook de omgeving worden gemodelleerd omdat die van 
invloed is op de geluidsoverdracht. Voor de ondergrond is de zgn hardheid 
belangrijk omdat dit geluid meer of minder reflecteert. Water dient als ‘harde’ 
ondergrond te worden meegenomen aangezien het reflecterend is en geen geluid 
absorbeert, zoals dat wel het geval is bij bijvoorbeeld landbouwgrond. Zie:  
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-
opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-
windmolens/geluidsberekening 
 

Provinciale 
norm 600m  

De Provincie Noord-Holland heeft in de onlangs aangenomen provinciale 
omgevingsverordening voor het gebied van de Metropoolregio Amsterdam de 
mogelijkheid geboden om van de bovenwettelijke beleidsregel van 600 meter tot 
geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) af te kunnen wijken. 
 

Slag-
schaduw 

Het type molen is bepalend voor de slagschaduwcontouren. Het optreden van 
slagschaduw is mede afhankelijk van het weer en de positionering van een 
windmolen ten opzichte van de woning. In de milieuwetgeving zijn voorschriften 
opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In de Activiteitenregeling 
milieubeheer (Activiteitenbesluit) staat hoe vaak en 
hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning mag raken.  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/natuur-en-ecologie/gebiedsbescherming
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/natuur-en-ecologie/gebiedsbescherming
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/natuur-en-ecologie/gebiedsbescherming
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidsberekening
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidsberekening
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidsberekening
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Via de vergunning zijn windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een 
stilstandvoorziening. Die schakelt de windturbine uit tijdens de slagschaduw. Een 
stilstandvoorziening is nodig als: gemiddeld meer dan zeventien dagen per jaar 
gedurende meer dan twintig minuten per dag slagschaduw kán optreden.  
 
Aan de hand van rekenmethodes is van tevoren vast te stellen op welke dagen en 
op welk moment van de dag een slagschaduw kán optreden. Of de slagschaduw 
ook echt optreedt op de voorspelde dagen, hangt af van de volgende punten:  

 of die dagen onbewolkt zijn;  

 of er op die dagen genoeg wind is om de molens te laten draaien, en;  

 of de wind precies waait uit de richting waar de zon staat, omdat de 
oppervlakte van de schaduw die de windturbine werpt dan het grootste is. 

 
Meer informatie hierover kunt u vinden op: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-
opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/slagschaduw-0  
 

Waarom 
niet met zon 
of 
alternatief? 
 
 

In het Nederlands Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland voor het behalen 
van de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 mede overschakelt naar 
duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit wordt enerzijds opgewekt op zee (doel: 
49 TWh), waarvoor het Rijk verantwoordelijk is, en anderzijds op land onder 
verantwoordelijkheid van de energieregio’s (doel: 35 TWh). Er wordt binnen het 
RES-proces ingezet op twee volwassen technieken die grootschalig kunnen 
worden ingezet: wind en zon.  
 
Als onderdeel van de energieregio Noord-Holland Zuid levert Amsterdam een 
substantiële bijdrage binnen haar gemeentegrenzen. Naast de ambitie op het 
gebied van windenergie heeft de gemeente Amsterdam de ambitie in de RES NHZ 
vastgelegd om in 2030 de helft van de geschikte daken vol te leggen met 
zonnepanelen. Als gevolg daarvan kan met wind en zon 80% van de Amsterdamse 
huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. 
 
Mogelijk kunnen in de toekomst nieuwe volwassen technieken (die grootschalig 
kunnen worden ingezet) om duurzame elektriciteit op te wekken worden 
toegevoegd in het RES-proces. In de loop naar een RES 2.0 of 3.0.   
 

Opbrengst 
windmolens 
 

 Met 50MW aan nieuwe windmolens kunnen in 2030 69.000 Amsterdamse 
huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien.  

 Met alle windmolens in 2030 kunnen in 2030 153.000 Amsterdamse 
huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien.  

 Met de ambitie voor meer windmolens en zonnepanelen (op 50% van de 
geschikte daken) in 2030 kunnen 436.000 Amsterdamse huishoudens van 
duurzame elektriciteit worden voorzien.  

 
 
 
 
 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/slagschaduw-0
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/slagschaduw-0
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Overzicht in tabelvorm: 

Onderwerp Waarde Bron 

aantal nieuwe 
windturbines 

17 Concept-RES Noord-Holland Zuid 

vermogen per 
windturbine (MW) 

3 Concept-RES Noord-Holland Zuid 

totaal vermogen 
nieuwe windturbines 
(MW) 

50 Concept-RES Noord-Holland Zuid (minstens 
50MW) 

   

gemiddelde 
windsnelheid in 
Amsterdam 

7,0-7,5 
m/s 

RVO, windkaart 2018 

vollasturen per jaar 
bij windsnelheid 7,0-
7,5 m/s (huidig) 

1.943 pag. 45 in Analyse kaarten NP RES - 
verantwoording bronnen en methoden 

vollasturen per jaar 
bij windsnelheid 7,0-
7,5 m/s (prognose 
2030) 

3.170 pag. 58 in Analyse kaarten NP RES - 
verantwoording bronnen en methoden 

vollasturen per jaar 
bij windsnelheid 7,0-
7,5 m/s (schatting 
Amsterdam 2030) 

2.540 inschatting gemeente Amsterdam: ca. 30% 
meer dan huidig, maar ruim minder dan de 
prognose uit RES-documenten nationaal 
programma 

   

elektriciteitsopwek 
extra windturbines in 
2030 (GWh/jaar) 

127  

   

verwachte 
elektriciteitsopwek 
Amsterdam huidige 
windturbines in 2030 
(GWh/jaar) 

156 66 MW vermogen in 2019, 11 MW extra 
vermogen door vervangingen in 2020/1 

verwachte 
elektriciteitsopwek 
Amsterdam 
zonnepanelen in 
2030 (GWh/jaar) 

523 550 MW is ambitie RES en 950 vollasturen 
voor zon (bron: RES-document dat hierboven 
ook is gebruikt bij vollasturen windenergie) 

   

totale verwachte 
elektriciteitsopwek 
wind en zon in 
Amsterdam in 2030 
(GW/jaar) 

806  

   

https://energieregionhz.nl/app/uploads/2020/05/Online-PDF-Concept-RES-Noord-Holland-Zuid-22-april-2020.pdf
https://energieregionhz.nl/app/uploads/2020/05/Online-PDF-Concept-RES-Noord-Holland-Zuid-22-april-2020.pdf
https://energieregionhz.nl/app/uploads/2020/05/Online-PDF-Concept-RES-Noord-Holland-Zuid-22-april-2020.pdf
https://www.regionale-energiestrategie.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1310850
https://www.regionale-energiestrategie.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1310850
https://www.regionale-energiestrategie.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1310850
https://www.regionale-energiestrategie.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1310850
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elektriciteitsverbruik 
woningen 
Amsterdam (2019, 
GWh/jaar) 

863 Klimaatmonitor - totaal elektriciteitsverbruik 
2019 Amsterdam 

elektriciteitsverbruik 
bedrijven en 
instellingen 
Amsterdam (2019, 
GWh/jaar) 

3.741 Klimaatmonitor - totaal elektriciteitsverbruik 
2019 Amsterdam 

totale 
elektriciteitsverbruik 
Amsterdam (2019, 
GWh/jaar) 

4.605  

   

gemiddeld 
elektriciteitsverbruik 
per woning 
Amsterdam (2019, 
KWh/jaar) 

2.050 CBS Energieverbruik particuliere woningen; 
woningtype en regio's 

   

aantal woningen 
Amsterdam (1 
januari 2019) 

441.467 Gemeente Amsterdam Woningvoorraad naar 
stadsdelen, 1 januari 2016-2020 

aantal woningen 
Amsterdam (1 
januari 2020) 

447.210 Gemeente Amsterdam Woningvoorraad naar 
stadsdelen, 1 januari 2016-2020 

aantal woningen 
Amsterdam 
(gemiddelde 2019) 

444.339  

aantal huishoudens 
Amsterdam (1 
januari 2019) 

467.606 CBS Huishoudens; samenstelling, grootte, 
regio, 1 januari 

   

prognose aantal 
woningen 
Amsterdam (2030) 

509.467 Gemeente Amsterdam - Prognose 
stadsdelen 2020, aantal woningen per 1 
januari 

prognose aantal 
huishoudens 
Amsterdam (2030) 

536.145 Berekening obv woningen 

   

prognose 
elektriciteitsverbruik 
woningen 
Amsterdam (2030, 
GWh/jaar) 

990 Eventuele toename van elektriciteitsverbruik 
per woning door meer gebruik 
warmtepompen zit nog niet in deze prognose 
verwerkt, aangezien warmte nog geen 
onderdeel uitmaakte van de RES 

prognose 
elektriciteitsverbruik 

3.741 in prognose zit nog geen eventuele groei van 
elektriciteitsverbruik opgenomen (bv. extra 

https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive?workspace_guid=5bc2bc76-e886-44df-bf93-20de5a66b8df
https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive?workspace_guid=5bc2bc76-e886-44df-bf93-20de5a66b8df
https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive?workspace_guid=5bc2bc76-e886-44df-bf93-20de5a66b8df
https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive?workspace_guid=5bc2bc76-e886-44df-bf93-20de5a66b8df
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81528NED/table?dl=47475
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81528NED/table?dl=47475
https://api.data.amsterdam.nl/dcatd/datasets/aYNifJy-_iOM4g/purls/1
https://api.data.amsterdam.nl/dcatd/datasets/aYNifJy-_iOM4g/purls/1
https://api.data.amsterdam.nl/dcatd/datasets/aYNifJy-_iOM4g/purls/1
https://api.data.amsterdam.nl/dcatd/datasets/aYNifJy-_iOM4g/purls/1
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71486NED/table?dl=47472
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71486NED/table?dl=47472
https://api.data.amsterdam.nl/dcatd/datasets/OUQVg8SE1S5jNQ/purls/10
https://api.data.amsterdam.nl/dcatd/datasets/OUQVg8SE1S5jNQ/purls/10
https://api.data.amsterdam.nl/dcatd/datasets/OUQVg8SE1S5jNQ/purls/10
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bedrijven en 
instellingen 
Amsterdam (2030, 
GWh/jaar) 

kantoren) 

prognose totale 
elektriciteitsverbruik 
Amsterdam (2030, 
GWh/jaar) 

4.731  

   

% 
elektriciteitsverbruik 
woningen 
Amsterdam tov alle 
duurzaam opwekte 
elektriciteit in 
Amsterdam (2030) 

80%  

% 
elektriciteitsverbruik 
woningen 
Amsterdam tov 
opwekte elektriciteit 
uit nieuwe 
windmolens 
Amsterdam (2030) 

13%  

% 
elektriciteitsverbruik 
totaal Amsterdam 
tov opwekte 
elektriciteit uit 
nieuwe windmolens 
Amsterdam (2030) 

3%  

   

prognose gemiddeld 
elektriciteitsverbruik 
per woning 
Amsterdam (2030, 
KWh/jaar), berekend 

1.943  

prognose gemiddeld 
elektriciteitsverbruik 
per huishouden 
Amsterdam (2030, 
KWh/jaar), berekend 

1.846  

   

aantal woningen 
waarvoor opwekte 
elektriciteit nieuwe 
windmolens kan 
voorzien in 

65.000  
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elektriciteitsverbruik 
(2030) 

aantal huishoudens 
waarvoor opwekte 
elektriciteit nieuwe 
windmolens kan 
voorzien in 
elektriciteitsverbruik 
(2030) 

69.000  

   

aantal woningen 
waarvoor opwekte 
elektriciteit 
huidige+nieuwe 
windmolens kan 
voorzien in 
elektriciteitsverbruik 
(2030) 

146.000  

aantal huishoudens 
waarvoor opwekte 
elektriciteit 
huidige+nieuwe 
windmolens kan 
voorzien in 
elektriciteitsverbruik 
(2030) 

153.000  

   

aantal woningen 
waarvoor opwekte 
elektriciteit 
huidige+nieuwe 
windmolens +zon 
kan voorzien in 
elektriciteitsverbruik 
(2030) 

415.000  

aantal huishoudens 
waarvoor opwekte 
elektriciteit 
huidige+nieuwe 
windmolens + zon 
kan voorzien in 
elektriciteitsverbruik 
(2030) 

436.000  

   

aantal woningen 
waarvoor opwekte 
elektriciteit per 
nieuwe windmolens 

3.750  
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kan voorzien in 
elektriciteitsverbruik 
(2030) 

aantal huishoudens 
waarvoor opwekte 
elektriciteit per 
nieuwe windmolens 
kan voorzien in 
elektriciteitsverbruik 
(2030) 

4.000  

 
 

Meeprofite-
ren en 
stoom-
opwek 
 
 

De gemeente steunt alleen initiatieven waarbij windmolens worden ontwikkeld 
met minstens 50% lokaal eigendom. En wil dat alle Amsterdammers kunnen 
profiteren van de opgewekte elektriciteit. Dit is vastgelegd in de concept RES NHZ 
en Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. 
 
Meedoen 
 
Amsterdammers en inwoners van buurgemeenten kunnen op verschillende 
manieren profiteren:  
 

1. Door lid te worden van een windcoöperatie en mee te investeren in 
Amsterdamse windmolens, en zo mede-eigenaar te worden.  
 

Het benodigde eigen vermogen om de bankfinanciering voor het windpark rond te 
krijgen wordt opgehaald onder de leden van de coöperatie. Het rendement van 
deze financiële participatie schommelt conform https://amsterdam-wind.nl/ naar 
verwachting tussen de 0 en 5%. Leden van de coöperaties kunnen participeren 
door leningen te verstrekken. Iedere inwoner kan via de coöperatie op deze manier 
‘mede-eigenaar’ worden van het windpark en via de Algemene Leden Vergadering 
(ALV) van de coöperatie meebeslissen over de hoogte van de uitkering van het 
rendement op de leningen.  
 

2. Via het Omgevingsfonds  
 
Een windpark draagt in de exploitatiefase een vast bedrag per geproduceerde 
MWh elektriciteit af aan een omgevingsfonds. Het beheer en zeggenschap over de 
besteding van dat fonds kan zodanig worden ingericht dat het fonds ten goede 
komt aan de kwaliteitsverbetering van de directe omgeving van het project. 
Bewoners in de omgeving kunnen zeggenschap krijgen over de besteding van de 
middelen uit het fonds. Dit kan in overleg met de belanghebbenden in de 
omgeving worden uitgewerkt in het lokale participatieproces.  
 

3. Omwonendenregeling  
 
Voor diegenen in de directe omgeving die niet willen of kunnen investeren kan een 
omwonendenregeling worden uitgewerkt. Voorbeelden daarvan zijn goedkope 
stroomafname of een eenmalige vergoeding, afhankelijk van de afstand tot de 

https://amsterdam-wind.nl/
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windturbines. Dit kan in overleg met de belanghebbenden in de omgeving worden 
uitgewerkt in het lokale participatieproces.  
 
Deelname met krappe beurs  
Lid worden van een coöperatie is laagdrempelig. In een coöperatief financieel 
participatiemodel geldt vaak het ‘one man, one vote’ principe. De stem van iemand 
met een lagere financiële participatie telt even zwaar als de stem van iemand met 
een hogere financiële participatie. Mensen die niet lid willen worden, niet kunnen 
of willen investeren kunnen wel meebeslissen over de besteding van het 
omgevingsfonds of omwonendenregeling. Het omgevingsfonds kan op een manier 
worden ingezet zodat ook mensen die niet mee-investeren toch meeprofiteren. 
Bijvoorbeeld kan dit door uit het fonds financieel bij te dragen aan het 
verduurzamen van woningen met isolatie en zonnepanelen of door een financiële 
bijdrage aan de maandelijkse energienota. 
 
Waar gaat de stroom heen? 
 
Technisch gezien gaat de opgewekte stroom het elektriciteitsnet op (op de grote 
hoop), tenzij er lokale afspraken zijn gemaakt om dit niet te doen. Administratief 
gezien kan de elektriciteit worden gekoppeld aan particulieren en/of bedrijven (die 
dan de lokale duurzame elektriciteit afnemen). Dit gebeurt bij coöperatieve 
windmolenontwikkeling. 
 

Meer 
windmolens 
in haven? 

De verwachting is dat (ondanks alle onzekerheden) maximaal de helft van de 
Amsterdamse ambitie in RES zoekgebied #1 kan worden gerealiseerd. Het 
Havenbedrijf Amsterdam (een zelfstandige organisatie) heeft zelf onderzoek laten 
doen naar de technische ruimte voor windmolens in haar gebied. Daaruit blijkt een 
beperkt aantal mogelijkheden, die het Havenbedrijf gaat bespreken met haar 
pachters. Een aantal redenen waarom de ruimte in de haven beperkt is: 1) het 
gebied wordt kleiner door woningbouwontwikkeling in Haven-Stad, 2) er staan al 
veel windmolens en er komen er nog meer bij voor 2022, 3) Windmolens moeten 
op afstand van het helikopterplatform worden geplaatst, 4) Hoogtebeperkingen 
door Schiphol in een groot deel van het havengebied, 5) de haven wil de duurzame 
batterij van de stad worden op meerdere vlakken: de transformatie van fossiele 
brandstoffen naar synthetische en duurzame brandstoffen zoals bijvoorbeeld 
waterstof resulteert in nieuwe bedrijvigheid met grotere risicocontouren (gassen 
hebben grotere risicocontouren dan vloeistoffen zoals aardolie). De grotere 
(toekomstige) risicocontouren hebben invloed op de potentiele ruimte. Voor meer 
informatie verwijzen we u graag naar de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 
2050 (onderdeel Haven): 
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/938536/routekaart_webtoegankelijk_0
304202 0.pdf  
 

Mogelijke 
woningwaar
-dedaling 
 
 

Planschade wordt afgehandeld op basis van artikel 6.1, lid 2 van de Wet ruimtelijke 
ordening. Bij de keuze voor de locaties voor windmolens (en zonneparken) wordt 
een beoordeling gemaakt van de gevolgen voor alle relevante effecten; wettelijk 
geldt hier het vereiste van een ‘goede ruimtelijke ordening’. In de eventuele 
effecten op woningprijzen wordt voorzien middels de wettelijke 
planschaderegeling. Waardedalingen van onroerend goed vormt geen aanleiding 

https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/938536/routekaart_webtoegankelijk_0304202%200.pdf
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/938536/routekaart_webtoegankelijk_0304202%200.pdf
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om af te zien van de realisatie wind- en zonneparken. We verwijzen hiervoor naar 
het ‘normaal maatschappelijk risico’. Onze omgeving is continue onderhevig aan 
ruimtelijke ontwikkelingen. In Nederland gaan we er dan ook vanuit dat niemand 
gevrijwaard is van het risico dat er een ruimtelijke ontwikkeling in zijn/haar 
omgeving plaatsvindt. Daarom geldt dat er wettelijk een minimumniveau van 
woningwaardedaling is van 2 procent waarvoor planschade niet gecompenseerd 
wordt. Met de komst van de Omgevingswet (voorzien in 2022) gaat dit percentage 
naar 4 procent. Door windmolens met minstens 50% lokaal eigendom te 
ontwikkelen kunnen de lusten en lasten van windmolens worden gedeeld in een 
gebied. 
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3. Openbare chat 

Nieuwe vragen zijn beantwoord (geel gemarkeerd). Mocht u meer informatie willen of nog een vraag 

willen stellen, zie dan onze website www.amsterdam.nl/windenergie  

 

-------- 

 

07 Dec, 2020 07:19:36 PM - X - "Heel veel mensen die mee willen kijken en zich hebben aangemeld 

hebben geen link ontvangen!" 

 

Antwoord: 

In verband met een technische storing op 7 en 8 december hadden we problemen met het 

versturen van mail naar externe emailadressen, waaronder outlook.com, live.com en 

hotmail.com. Helaas heeft u daarom wellicht niet live mee kunnen kijken naar de 

bijeenkomst. Onze excuses hiervoor. Daarom hebben we de live uitzending op ons Vimeo-

kanaal gezet en de link naar de uitzending gestuurd.  

 

07 Dec, 2020 08:14:00 PM - X - "Waarom volgens Liander IJburg groen en landelijk Noord rood?" 

07 Dec, 2020 08:14:01 PM - X - "Er is te weinig onderzoek bekend over geluidscontouren van 

windmolens op water: dat heeft niets te maken met wetgeving, maar wel met baseren op 

ongefundeerde geluidsverwachtingen (en gemiddelden ed.). Bent u het hiermee eens?" 

 

Antwoord: 

RVO heeft in december 2018 gepubliceerd: “De beschikbaarheid van de nieuwe set 

windgegevens leidt er toe dat de geluidsbelasting door nieuwe windparken nauwkeuriger en 

consistenter kan worden berekend, vooral voor windturbines met een ashoogte van meer dan 

120 meter.” Zie: 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/01/Nieuwe%20windgegevens%20voor%20het

%20berekenen%20van%20geluidsbelasting%20door%20windturbines.pdf  

 

In geluidberekeningen wordt niet alleen de geluidsbron en de geluidsontvanger 

meegenomen maar moet ook de omgeving worden gemodelleerd omdat die van invloed 

is op de geluidsoverdracht. Voor de ondergrond is de zgn hardheid belangrijk omdat dit 

geluid meer of minder reflecteert. Water dient als ‘harde’ ondergrond te worden 

meegenomen aangezien het reflecterend is en geen geluid absorbeert, zoals dat wel het 

geval is bij bijvoorbeeld landbouwgrond. Zie:  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-

opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-

windmolens/geluidsberekening  

“Bodemreflecties: Voor de bodem in de omgeving van de turbines (+/- 1 km) worden 

absorptiewaarden ingevoerd. Op een ‘hardere bodem’ (verhard oppervlak, water) 

draagt geluid verder en is de bodemfactor laag.” 

 

http://www.amsterdam.nl/windenergie
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/01/Nieuwe%20windgegevens%20voor%20het%20berekenen%20van%20geluidsbelasting%20door%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/01/Nieuwe%20windgegevens%20voor%20het%20berekenen%20van%20geluidsbelasting%20door%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidsberekening
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidsberekening
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidsberekening
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07 Dec, 2020 08:14:02 PM - X - "Participatie is een van de kernwaarden van deze coalitie. Hoe kan 

de planvorming zo ver zijn, terwijl de bewoners van Zeeburgereiland er niets via de officiële weg 

van weten? Die opkomst die genoemd wordt is een lachertje." 

07 Dec, 2020 08:14:06 PM -  - "U stelt dat windmolens ook goed voor natuur kan zijn omdat waar 

windmolen komen geen woningen kunnen komen, hoe legt u dat uit als u wel onderzoekt om 

windmolens te plaatsen op locaties waar woningen zijn." 

07 Dec, 2020 08:14:11 PM - X - "wanneer kunnen de bootbewoners aan de Durgerdammerdijk 

tussen de Zeeburgertunnel het Blauwe Hoofd participeren? Zij zijn niet uitgenodigd voor de 

participatiebijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden." 

07 Dec, 2020 08:14:14 PM - X - "Wat is het accumulatieve geluidsoverlast als je het geluid van een 

windturbine optelt bij die van de A10?" 

07 Dec, 2020 08:14:14 PM - X - "Waarom windturbines in stedelijk gebied? Immers: lage opbrengst 

en veel overlast." 

07 Dec, 2020 08:14:17 PM - X - "Kan windenergie ook vervangen worden door zonne-energie in de 

plannen?" 

07 Dec, 2020 08:14:17 PM -  - "Jullie hebben het voordurend over de participatie avn" 

07 Dec, 2020 08:14:19 PM - X - "In de RES-Amsterdam wordt gerekend met 3MW windturbines. 

Deze worden in 2025 al niet meer gebouwd. Gangbaar is 4MW of 5,6MW. Bent u voornemens 

minder turbines te plaatsen indien het vermogen per turbine hoger is dan de 3MW?" 

 

Antwoord: 

De ambitie is minstens 50 MW extra opgesteld vermogen in 2030. Dat kunnen 

bijvoorbeeld 17 windturbines zijn van 3MW. Of minder windturbines met een groter 

vermogen, bv 5,6 MW. Vanwege de hoogtebeperkingen door Schiphol is op de meeste 

plekken in Amsterdam de tiphoogte van windturbines gemaximeerd op circa 150 meter. 

Die hoogte komt overeen met turbines van circa 3MW. Alleen in het noordoosten van het 

zoekgebied IJburg zijn geen hoogtebeperkingen. Daar kunnen indien wenselijk hogere 

turbines worden gerealiseerd. We zijn op de hoogte dat de markt van windturbines 

veranderd en dat de tendens is dat de markt voor relatief kleine windmolens kleiner 

wordt.  

 

07 Dec, 2020 08:14:19 PM - X- "Worden de slides achteraf beschikbaar gesteld?" 

 

Antwoord: 

Ja 

 

07 Dec, 2020 08:14:19 PM - X - "Wat gebeurtt er met het negatieve advies over de zoekgebieden 

van de stadsdeelcommissie Oost " 

 

Antwoord: 

Dat wordt meegenomen in de bestuurlijke afweging.  

 

07 Dec, 2020 08:14:22 PM - X - "Is er bij het onderzoek betrokken hoe geluid over water draagt? 

Kunt u aantonen wat voor gevolgen dat heeft en waar de dB waarde op de gevel op uitkomt?" 
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Antwoord: 

Nee, dat kunnen we nu niet aantonen omdat er nog geen potentiele wenselijke locaties 

voor windmolens in beeld zijn.  

 

07 Dec, 2020 08:14:24 PM - X - "Wanneer krijgen we de scores van de zoekgebieden op de 

verschillende criteria?" 

 

Antwoord: 

In de presentatie is het nationale afwegingskader van de RES getoond. En als voorbeeld is 

het gebied de Amstelscheg ingevuld/besproken. Iedereen kan eenzelfde analyse maken 

van de andere gebieden. De data zijn openbaar gepubliceerd. De belangen van de 

belanghebbenden zijn inzichtelijk, bv van natuur- en milieuorganisaties, van bewoners, 

van stadsdeelbesturen, van energiecoöperaties etc. Het is nu aan alle 

volksvertegenwoordigers binnen de energieregio Noord-Holland Zuid om de 

belangenafweging te maken. Het resultaat is de RES 1.0.  

 

07 Dec, 2020 08:14:29 PM - X - "Wanneer wordt nu bepaald  op welke locaties nader onderzoek 

plaatsvindt?" 

 

Antwoord: 

Besluitvorming over de RES 1.0 in de gemeenteraad van Amsterdam vindt naar 

verwachting plaats in het voorjaar 2021 (in mei).  

 

07 Dec, 2020 08:14:30 PM - X - "De draagvlakmeting is tot nu toe absoluut niet representatief 

uitgevoerd doordat de communicatie vanuit de gemeente te simpel is uitgevoerd; bent u het eens 

dat dit opnieuw moet gebeuren met verbeterd bereik zodat iedereen een stem kan laten horen? " 

07 Dec, 2020 08:14:33 PM - X - "Reacties RES (top 5 thema’s): N= zeer laag. Kan toch niet dat dit 

seriues gebruikt wordt?" 

07 Dec, 2020 08:14:33 PM - X - "wordt er in het zoekgebied dat ook over het Buiten IJ loopt ook 

rekening gehouden met de bootbewoners aan de Durgerdammerdijk tussen de Zeeburgertunnel 

het Blauwe Hoofd?" 

 

Antwoord: 

Ja. 

 

07 Dec, 2020 08:14:34 PM - X - "Zijn jullie op dehoogte van de bouwplannen in Landelijk Noord ? 

https://www.parool.nl/amsterdam/taboedoorbrekend-plan-nieuwbouw-in-het-groen-rond-

amsterdam-noord~b4724e0f/" 

 

Antwoord: 

Ja. 

 

07 Dec, 2020 08:14:36 PM - X - "Uit de presentatie: Na de RES 1.0: lokale participatie bij alle 

windinitiatieven. Waarom niet in aan loop tot? " 

https://www.parool.nl/amsterdam/taboedoorbrekend-plan-nieuwbouw-in-het-groen-rond-amsterdam-noord~b4724e0f/
https://www.parool.nl/amsterdam/taboedoorbrekend-plan-nieuwbouw-in-het-groen-rond-amsterdam-noord~b4724e0f/
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07 Dec, 2020 08:14:41 PM - X - "Waarom wordt er zoveel over participatie gesproken wanneer er 

geen vrije toegang was (er werd geloot)?" 

07 Dec, 2020 08:14:40 PM - X - "Hoeveel % CO2 reductie gaan we bereiken met de windmolens?" 

07 Dec, 2020 08:14:41 PM - X - "U heeft het over gemiddelde geluidsfrequentie. Hoe hard is het 

geluid dan op een winderige dag? En vanaf welke windsnelheid spreken we dan? Hoe verhoudt 

zich dat tot de gangbare windsnelheden in dit gebied? " 

07 Dec, 2020 08:14:41 PM - X - "Zijn er alternatieven als windenergie, alles afgewogen, toch geen 

goede optie blijkt? Zo ja, welke?" 

07 Dec, 2020 08:14:42 PM - X - "In hoeverre is waterland (centrale dorpsraad) en schellingwoude 

betrokken in de participatie bijeenkomsten?" 

07 Dec, 2020 08:14:46 PM - X - "Voor het havengebied worden nu uiteenlopende schattingen 

afgegeven van 4, 6 windturbines of de helft, wat op 8 a 9 zou uitkomen. Hoeveel is het nu? Is het 

niet zinvol om eerst te kijken wat het potentieel aldaar is alvorens te roepen dat er 17 turbines 

gaan komen?" 

07 Dec, 2020 08:14:49 PM - X - "Waarom wil Amsterdam in dichtbewoond gebied windturbines 

plaatsen, en zich enkel houden aan achterhaalde wetten over afstand, waar NL achterloopt bij alle 

omringende landen?" 

07 Dec, 2020 08:14:54 PM - X - "Hoe kwam je aan de info van de enquete voor zoekgebieden?" 

07 Dec, 2020 08:14:55 PM - X - "Voor de 50% lokaal eigenaarschap wordt ook wel eens een 

omgevingsfonds gebruikt om duurzame investeringen in het gebied te realiseren, is dit hier ook 

een mogelijkheid om hele buurten te laten meeprofiteren? Een soort groene buurtbudgetten?" 

07 Dec, 2020 08:14:57 PM - X - "In Amsterdam mag je vrijwel nergens hoger dan 50 meter bouwen; 

een soort magische grens. Zelfs niet met het oogpunt op stedelijke verdichting, in reeds 

bebouwde gebieden. Hoezo mag je dan wel in de groene stadsranden windturbines van 200 meter 

hoog plaatsen?" 

07 Dec, 2020 08:15:00 PM - X - "In welke mate wordt er rekening gehouden met inwoners van 

buurgemeenten? " 

07 Dec, 2020 08:15:02 PM - X - "1. Waarom vinden jullie Diemerpark wel een optie en Vondelpark 

niet? Wat is het verschil?" 

07 Dec, 2020 08:15:04 PM - X - "Waar windmolens staan kunnen geen huizen komen maar waar 

huizen staan kunnen wel windmolens komen, hoe legt u dit uit?" 

07 Dec, 2020 08:15:05 PM - X - "Amsterdam houd zich aan alle wettelijke eisen. Maar wat als de 

meerderheid van de inwoners van Amsterdam gewoon geen windmolens binnen hun 

stadsgrenzen willen hebben?" 

 

Antwoord: 

U kunt invloed uitoefenen op besluiten in de gemeenteraad. 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkt-raad/invloed-

uitoefenen/  

 

07 Dec, 2020 08:15:08 PM - X - "Waar is het onderzoek over het gedrag van geluid over een 

wateroppervlak?" 

07 Dec, 2020 08:15:09 PM - X - "Waarom kan de windturbine rechts van de tunnelbak (zoekgebied 

Noord) en links van de tunnelbak (Zoekgebied IJburg/Sciencepark/Zeeburgereiland) mogelijk 

wel?" 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkt-raad/invloed-uitoefenen/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkt-raad/invloed-uitoefenen/
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07 Dec, 2020 08:15:09 PM - X - "Waarom zijn de bewoners niet van te voren geinformeerd over het 

participatie proces?" 

07 Dec, 2020 08:15:10 PM - X - "Afwijken van de 600norm was goedgekeurd MITS er draagvalk is. 

Wat is dat draagvlak?" 

 

Antwoord: 

Volksvertegenwoordigers maken beslissingen in het kader van het algemeen belang. Voor 

wat betreft draagvlak wegen zij draagvlak op verschillende schaalniveaus en van 

verschillende generaties af. Van internationaal (akkoord Parijs), nationaal (Nederlands 

Klimaatakkoord - 2019), op gemeenteniveau, tot op buurt-/wijkniveau (o.a. alle input uit 

het participatietraject, via het draagvlakonderzoek nieuwe windmolens, wensen en 

bedenkingen + reacties op concept RES NHZ). De informatie is openbaar gepubliceerd.  

 

07 Dec, 2020 08:15:10 PM - X - "Als er een beter alternatief is voor windmolens, kan het 

windmolenplan dan ook van de baan of is het allang besloten?" 

07 Dec, 2020 08:15:11 PM - X - "Hoe zeker en vast is die 50MW afspraak tav. windmolens? Ofwel, 

kan het ook worden ingevuld via andere energie-opwekking?" 

07 Dec, 2020 08:15:11 PM - X - "U spreekt steeds van participatie, echter die is er niet geweest. 

men wist niet eens dat dit zo gaande was. Alles lijkt al in kannen en kruiken. Hoe kan het dat u al 

een definitief standpunt inneemt terwijl we onze zorgen helemaal niet terug zien." 

07 Dec, 2020 08:15:17 PM - X - "Hoe kan het dat er al jaren een intentie verklaring tussen gemeente 

amsterdam en ndsm energie ligt? In de presentatie wordt gedaan of deze nieuw is." 

 

Antwoord: 

In de zomer van 2020 is een nieuwe intentieovereenkomst gesloten met Amsterdam-

Wind en NDSM Energie: https://www.nu.nl/amsterdam/6063227/gemeente-tekent-

intentieovereenkomst-voor-bouw-windmolens-noorder-ij-plas.html . De oude 

intentieovereenkomst was juridisch gezien verlopen.  

 

07 Dec, 2020 08:15:19 PM - X - "De wethouder geeft aan dat het goed is dat zoveel mogelijk 

mensen er over er praten. Waarom heeft dan de helft van de mensen die zich aangemeld heeft 

geen link gekregen en wordt deze pas een kwartier van te voren breder gedeeld?" 

07 Dec, 2020 08:15:20 PM - X - "U zegt dat er geen locaties zijn, maar een zoekgebied is een gebied 

voor locaties. Dus het Gata wel over locaties, als de exacte plek is niet bekend. " 

07 Dec, 2020 08:15:23 PM - X - "Ten tijde van de ateliers 'was het nog heel vaag', kun je dan wel 

spreken over participatie?" 

 

Antwoord: 

Ja. We willen bewoners en andere belanghebbenden zo vroeg mogelijk betrekken. 

  

07 Dec, 2020 08:15:23 PM - X - "Wij wonen bij een potentiele plaatsingsplek in de buurt hebben 

nooit iets vanuit de gemeente gehoord over participactie hierin (IJburg). We hoorden het gelukkig 

via buren. De brieven van gemeente over de groenbak krijgen we wel ;-)." 

07 Dec, 2020 08:15:24 PM - X - "Wij herkennen ons op geen enkele manier in het verhaal van Rob 

Smiers over de Noorder-IJplas" 

https://www.nu.nl/amsterdam/6063227/gemeente-tekent-intentieovereenkomst-voor-bouw-windmolens-noorder-ij-plas.html
https://www.nu.nl/amsterdam/6063227/gemeente-tekent-intentieovereenkomst-voor-bouw-windmolens-noorder-ij-plas.html
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07 Dec, 2020 08:15:25 PM - X - "Waarom schuift een van de potentiele zoekplekken continu heen 

en weer tussen het zoekgebied Noordrand A10 en Zoekgebied 

IJburg/Sciencepark/Zeeburgereiland? Is dit een bewuste strik?" 

07 Dec, 2020 08:15:26 PM -  - "jullie hebbenhet voortdurend over de participatieavonden. Echter 

eerder uitgeloot! Dus nu pas eerste mogelijkheid om mee te doen." 

07 Dec, 2020 08:15:26 PM - X - "Wordt het onderzoek dat RIVM uitvoert voor de minister over 

gezondheidsschade van windmolens, dat in Q1 2021 verwacht wordt, nog meegewogen vóór 

bepaald wordt waar nader onderzoek plaatsvindt?" 

 

Antwoord: 

Er is en wordt doorlopend onderzoek gedaan naar effecten van windmolens op de 

volksgezondheid. Dit kan leiden tot nieuwe wetenschappelijke inzichten. Nieuwe 

wetenschappelijke inzichten kunnen leiden tot veranderingen in wet- en regelgeving. Als 

het onderzoek in Q1 2021 wordt verwacht kan dit consequenties hebben voor de wet- en 

regelgeving in Nederland.  

 

07 Dec, 2020 08:15:27 PM - X - "Tijdens de particpatie werd aangegeven dat windmolens naast 

bestaande infra als klaverbladen/ kunstwerken handig zou zijn. nu wordt het gebracht als niet 

handig. Hoe kan dit ineens omgekeerd zijn?" 

07 Dec, 2020 08:15:30 PM - X - "Hoe kan het dat gemeente Ronde Venen gebieden uitsluit en 

gemeeente amsterdam vervolgens wel turbines in deze gebieden wil plaatsen? Is er geen overleg? 

" 

07 Dec, 2020 08:15:30 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "Denkt 

de gemeente dat mijn zorgen over gezondheid en natuur nu weggenomen zijn?" 

07 Dec, 2020 08:15:30 PM - X - "Zo spreken de sprekers wel." 

07 Dec, 2020 08:15:33 PM -  - "Hele veel stappe te gaan? U wilt toch in maart klaar zijn? " 

07 Dec, 2020 08:15:34 PM - X - "die draagvlak meeting tot nu toe. lijkt niet representatief te zijn. 

voor stemmers hebben ook aangegeven mits ver van bewoonde wereld en niet in natuurgebied" 

07 Dec, 2020 08:15:34 PM - X - "Leefbare stad; hoog in het vaandel bij Groen Links! Dus waarom 

dan industriële windturbines direct aan woongebieden plaatsen! Dit zijn gebieden om te wonen, 

niet om industrie uit te oefenen!" 

07 Dec, 2020 08:15:35 PM - X - "Als een container in de buurt verplaatst wordt krijgt de hele buurt 

een brief, en nu weet het gros van de wijk niet dat dit eraan komt. Heet dit participatie?" 

07 Dec, 2020 08:15:36 PM - X - "Er wordt steeds gezegd dat er niets is besloten. Dat is gewoon niet 

waar. Er is bijvoorbeeld besloten om 7 zoekgebieden op te nemen in de concept RES. Dat is wel 

degelijk een besluit en weer een stap in de FUIK waar we in worden geleid." 

07 Dec, 2020 08:15:37 PM - X - "Is Groenlinks niet bank dat ze, net zoals de biomassa steunden, 

achter iets aanlopen dat technisch al is achterhaald. De groei en schaalvoordelen van win zitten 

niet meer op land maar offshore. Hoe kijkt ze hier tegenaan?" 

07 Dec, 2020 08:15:40 PM - X - "waarom wil Amsterdam zoveel meer windmolens als gevraagd 

wordt aan het RES-gebied?" 

07 Dec, 2020 08:15:42 PM - X - "Is Drimmelen niet een beter zoekgebied?" 

07 Dec, 2020 08:15:45 PM - X - "Hoe kan een progressieve gemeente dicht bij bewoners en dichtbij 

open landschap windturbines willen plaatsen, zonder visie op landschap, zonder evenwicht tussen 

stad en platteland?" 
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07 Dec, 2020 08:15:46 PM - X - "Is er ook onderzoek gedaan naar windmolens en laagfrequent 

geluid PLUS hoe dat draagt over water? Hoe gaan jullie dit meten? " 

07 Dec, 2020 08:15:46 PM - X - "De gemeente heeft zich aan alle procedures te houden. Dus ook 

aanbestedingswet." 

07 Dec, 2020 08:15:46 PM - X - "Het is een FUIK" 

07 Dec, 2020 08:15:47 PM - X - "Wat is de datum waarop wel besloten wordt?" 

07 Dec, 2020 08:15:48 PM - X - "Waarom doen jullie meer dan nodig? Amsterdam hoefde niet 

zoveel windenergie op te wekken. Groen Links heeft dit zelf besloten meer op te leveren dan 

nodig. Dit had niet gehoeven!!" 

07 Dec, 2020 08:15:48 PM - X - "Kunnen Amsterdammers erop vertrouwen dat keuzes gemaakt 

worden obv draagvlak? Draagvlak is tot nu toe een schijnvertoning, maar er blijft naar verwezen 

worden." 

07 Dec, 2020 08:15:49 PM - X - "Waarom hebben we in 2019 nog niks gehoord hierover, en 

wanneer zijn bewoners actief betrokken?" 

07 Dec, 2020 08:15:50 PM - X - "Participatie tot nog toe nihil! Niet iedereen is uitgenodigd, nog 

minder konden erbij zijn (uitgeloot voor mijn avond) en geen duidelijke info. Beschikbaar voor 

aanvang v d avond" 

07 Dec, 2020 08:15:50 PM - X - "Historische dijken aan het IJ, van Schellingwoude naar Durgerdam: 

binnen welke perceptie van ruimtelijke ordening passen hier windturbines!? " 

07 Dec, 2020 08:15:52 PM - X - "Waarom krijgen we niet te zien, waar die windmolens evt komen 

te staan? Dit geeft namelijk onrust" 

07 Dec, 2020 08:15:52 PM - X - "Woont u zelf ook nabij een zoekgebied?" 

07 Dec, 2020 08:15:53 PM - X - "Naast geluidsoverlast leveren windturbines ook risico's op 

(bijvoorbeeld afbrekende rotorbladen). Het is niet voor niets dat in alle ons omringende landen 

hiervoor afstandsnormen gelden. Welke veiligheidsafstand wil de gemeente aanhouden?" 

 

Antwoord: 

De gemeente houdt zich aan alle wettelijke eisen. In het algemeen is geluid een 

doorslaggevender aspect dan veiligheid als het gaat om aan te houden afstanden. Meer 

informatie over windturbines en veiligheid kunt u vinden op: 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-

opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/risicozonering  

 

07 Dec, 2020 08:15:57 PM - X - "waarom zo'n latere tweede inspraak ronde bij Noorder IJ-plas als je 

al zo ver bent. Dan heeft het toch niet zo veel zin meer " 

 

Antwoord: 

Bij verschillende fases in het proces is er de mogelijkheid tot invloed uitoefenen op 

besluiten van de gemeenteraad, en/of bezwaar en beroep.  

 

07 Dec, 2020 08:15:57 PM - X - "Wordt er ook rekening mee gehouden dat het geluid van 

windmolens over water verder draagt? En dus de afstand tot woningen groter zou moeten zijn?" 

07 Dec, 2020 08:15:57 PM - X - "waarom zou Amsterdam zelf niet kunnen deelnemen aan wind 

turbine park op de Noordzee?" 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/risicozonering
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/risicozonering


 
Gemeente Amsterdam Terugkoppelavond Wind 

 Datum 7 december 2020 

Pagina 29 van 168 

07 Dec, 2020 08:15:57 PM - X - Weesp - "Met name voor de bewoners van Weesp zijn er heel veel 

onduidelijkheden ! Hoogte van de geprojecteerde molens - Geluid en beeld effecten over 

Weespersluis & bv Leeuwenveld 2 !" 

07 Dec, 2020 08:15:58 PM - X - "De motivatie om woningen in de stad te pllaatsen is zeer zwak. Ja 

een stad gebruikt stroom, maar het graan wordt ook niet in de stad geporduceerd." 

07 Dec, 2020 08:16:00 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "Weet de 

gemeente dat IJburg echt geen groene wijk is?" 

07 Dec, 2020 08:16:01 PM - X - "waarom geeft u wederom niet duidelijk aan bij de informatie dat u 

windmolens vanaf 350 meter afstand van woningen wil laten plaatsen?" 

 

Antwoord: 

We hebben tijdens de interactieve sessies binnen de zoekgebieden het gesprek gevoerd 

over (argumenten voor) minder en meer wenselijke plekken. Daarbij zijn gebieden 

besproken die technisch gezien wellicht mogelijk zijn: op 350 tot 500 meter afstand, en 

vanaf 500 meter tot geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen). De gemeente 

heeft nooit aangegeven dat ze windmolens op 350 meter afstand van woningen wil 

plaatsen. 

 

07 Dec, 2020 08:16:01 PM - X - "die participatie had weinig plek en van buurvrouw die meedeed 

hoorde ik dat tegenstanders weg moesten" 

07 Dec, 2020 08:16:01 PM - X - "Er is dus al besloten dat er windmolens komen?" 

07 Dec, 2020 08:16:02 PM - X - "Zoveel studie en waardering van de Groene Scheggen? Binnen 

welke perceptie van ruimtelijke ordening passen hier windturbines!? " 

07 Dec, 2020 08:16:02 PM - X - "Het bedrijfsleven, met name de datacentra, verbruikt de meeste 

electriciteit. Waarom niet het aantal datacentra verminderen?" 

07 Dec, 2020 08:16:03 PM - X - "Het lijkt alsof de zoekgebieden al bepaald zijn" 

07 Dec, 2020 08:16:04 PM - X - "Merendeel van de bevolking van de eilanden Zeeburgereiland, 

Durgerdam, IJburg heeft geen weet van jullie plannen." 

07 Dec, 2020 08:16:06 PM - X - "U spreekt in uw presentatie vaak over jongeren ten opzichte van 

ouderen. Dat vind ik opmerkelijk. " 

07 Dec, 2020 08:16:11 PM - X - "Waterland en zijn unieke landschap. De hoogspanningsmasten zijn 

al een doorn in het oog. Daar gaan we toch niet aan de rand windmolens bijplaatsen die 3 à 4 x zo 

hoog zijn??" 

07 Dec, 2020 08:16:13 PM - X - "Waartom geen samenwerking met Diemen, daar zijn uitstekende 

locaties langs het Amsterdam-Rijnkanaal." 

07 Dec, 2020 08:16:15 PM - X - "Schaamteloos, ik voel mij figurant om straks te pronken als 

participant." 

07 Dec, 2020 08:16:15 PM - X - "HOE is het mogelijk dat één opmerking van de Amstelscheg terug 

te vinden is op de presentatie (liever in een reacreatiegebied), terwijl in de sessie die wij bijwonen 

iedereen dit een slecht idee vindt? Dit neigt er dus naar dat je de antwoorden die passen, 

meeneemt, want er is ie" 

 

Antwoord: 

Er is tijdens de presentatie gemeld dat het opvallend is dat in de meeste interactieve 

deelsessies het zoekgebied “Amstelscheg” niet is besproken. En dat in een aantal 
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deelsessies expliciet is aangegeven dat er geen draagvlak is vanwege argumenten m.b.t. 

inpassing landschap en recreatie en dat (slechts) in één sessie windmolens zijn geplaatst 

met de bijbehorende argumentatie.  

 

07 Dec, 2020 08:16:17 PM - X - "Hoe ziet de concrete tijds-planning de komende periode eruit? En 

wanneer verwachten jullie locaties aan te wijzen?" 

 

Antwoord: 

Een concrete tijdsplanning geven is helaas niet mogelijk. Daarvoor zijn te veel 

onzekerheden in het proces. Op hoofdlijnen kan wel: In de RES 1.0 verwachten we een 

kleurenkaart op te nemen met prioriteitsgebieden. In de prioriteitsgebieden willen we 

planologische medewerking verlenen aan initiatiefnemers onder voorwaarden. 

Gedurende het lokale participatieproces in een specifiek gebied worden potentiele 

locaties met de lokale omgeving besproken. N.a.v. dit proces kan eventueel over worden 

gegaan tot een vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag. Conform de concept RES NHZ 

en het klimaatakkoord moeten de vergunningen voor 2025 worden verleend. Ter 

inspiratie kan het concept participatieplan van de initiatiefnemers in RES-gebied #2 met 

planning worden gelezen: https://amsterdam-wind.nl/home/meepraten-op-17-november/  

 

07 Dec, 2020 08:16:17 PM - X - "wordt er rekening gehouden met het feit dat alle bestaande 

windenergie in bewonde omgeving tot problemen lijdt. Gezondheid....." 

07 Dec, 2020 08:16:18 PM - X - "Wordt vooraf, of pas bij een MER, onderzocht wat de 

geluidseffecten van windmolens over water zijn?" 

 

Antwoord: 

Voorafgaand aan de vergunningaanvraag moeten de milieueffecten en geluidseffecten 

zijn onderzocht. Het bevoegd gezag moet een rechtsgeldig besluit kunnen nemen.   

 

07 Dec, 2020 08:16:20 PM - X - "Waarom is het proces zo ondoorgrondelijk? Ik weet niet wat de 

voorwaarden zijn van de gemeente om voor een gebied te kiezen?" 

07 Dec, 2020 08:16:24 PM - X - "Er wordt steeds gezegd dat er niet besloten is. Maar er is toch wel 

al besloten dat er 17 windturbines komen?" 

07 Dec, 2020 08:16:26 PM - X - "Gelden woonbootbewoners ook als omwonenden? Wanner 

worden zij gefconsulteerd?" 

07 Dec, 2020 08:16:26 PM - X - "Mevrouw van Doornik, wanneer bent u voor het laatst op IJburg 

geweest? Heeft u de locatie op IJburg zelf al eens gezien?" 

07 Dec, 2020 08:16:27 PM - X - "Duurzaamheid , daar staan we allemaal achter, maar met een 

windturbine zo pal voor de woonwijk,zonder informatie op voorhand, zonder overleg, daarmee 

creëer je geen commitment!" 

07 Dec, 2020 08:16:28 PM - X - "Ik was verbaasd over de luchtige omgang met de provinciale 

afstandsnorm: 'daar kan van worden afgeweken' Maar het gaat wel om een norm vastgelegd in de 

Omgevingsverordening, een provinciale wet. Waarom wordt er geen moeite gedaan om de norm 

na te leven?" 

07 Dec, 2020 08:16:29 PM -  - "waarom uberhaubt afwijken van de geadviseerde 600 mtr. Waarom 

zou je" 

https://amsterdam-wind.nl/home/meepraten-op-17-november/
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07 Dec, 2020 08:16:30 PM - X - "Hoe bent u ertoe gekomen om IJburg als zoekgebied aan te 

wijzen>? En wanneer was dat bekend?" 

07 Dec, 2020 08:16:33 PM - X - "Waar je ze ook neerzet, ze zullen overal voor overlast zorgen of 

natuur en landschap verpesten. Ergo: onbegaanbare weg." 

07 Dec, 2020 08:16:34 PM - X - "Wij zijn VOOR duurzame energie maar niet zo. Er zijn 

alternatieven." 

07 Dec, 2020 08:16:35 PM - X - "Ik heb al eerder gevraagd: als er toch windmolens moeten komen 

waarom dan niet inzetten op maximale capaciteit? met de beschikbare hoogten, kan toch al veel 

winst worden geboekt door in te zetten op windmolens met hogere capaciteiten zoals 6 mW en 

meer. " 

07 Dec, 2020 08:16:35 PM - X - "Hanteer niet slechts één onderzoek om afstand van 350 meter 

goed te praten, maar trek lering uit de landen om ons heen." 

07 Dec, 2020 08:16:35 PM - X - "Zijn er al locaties afgewezen?" 

 

Antwoord: 

Nee. De bestuurlijke afweging / het vaststellen van de RES 1.0 met daarin de definitieve 

zoekgebieden moet nog worden gemaakt.  

 

07 Dec, 2020 08:16:38 PM - X - "De meeste mensen in Driemond waren nergens van op de hoogte. 

Hoe kan dat?" 

07 Dec, 2020 08:16:39 PM - X - "Die participatie in de Noorderijplas kan niet meer leiden tot het 

afketsen van de molens." 

07 Dec, 2020 08:16:41 PM - X - "is bij draagvlakonderzoek evenredig meegewogen wat iemands 

belang was? Of mogen alle bewoners van centrum stemmen over zoekgebieden buiten?" 

07 Dec, 2020 08:16:42 PM - X - "dit hele verhaal is propaganda voor een zeer slecht plan" 

07 Dec, 2020 08:16:45 PM - X - "is het duidelijk dat windenergie te weinig bijdraagt voor de korte 

tijd en kosten die er mee gemoeidt zijn?" 

07 Dec, 2020 08:16:46 PM - X - "Is die 350m afstand tot bewoning te onderbouwen, aangezien er 

nergens in Europa deze kleine afstanden toegelaten worden (dat is nl. geen toeval, ongeacht of de 

afstandregelgeving of geluidsregelgeving toepast)?" 

07 Dec, 2020 08:16:49 PM - X - "Wanneer worden de zoekgebieden definitief aangewezen?" 

07 Dec, 2020 08:16:49 PM - X - "uitspraak over MER klopt niet:" 

07 Dec, 2020 08:16:50 PM - X - "bestaat er ook een koppeling met het gebruik van duurzame 

energie bv door nieuwe datacenters? Kunnen daar voorwaarden aangesteld worden (compensatie 

door zelf in duurzame energieopwekking te voorzien)" 

07 Dec, 2020 08:16:51 PM - X - "Hoe is het mogelijk om op een slide aan te geven dat 97% van de 

Amstelscheg tegen de windmolens is - maar vervolgens zeggen dat tijdens de sessie deze 

bewoners niets gezegd hebben over deze gebieden? " 

 

Antwoord: 

Dit betreft een uitkomst in het draagvlakonderzoek naar nieuwe windmolens in 

Amsterdam. En gaat niet over de inhoud van de participatiesessies in november 2020. 

 

07 Dec, 2020 08:16:54 PM - X - "Wordt vóór een eventuele vergunningaanvraag al rekening 

gehouden met effecten op biodiversiteit, en hoe dan?" 
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Antwoord: 

Ja, met een milieueffectrapportage. Zie:  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-

opwekken/windenergie-op-land/fases-windprojecten/mer-en-vergunningen  

 

07 Dec, 2020 08:16:54 PM - X - "Hoe groot is zo’n footprint van de basis van zo’n molen?? " 

07 Dec, 2020 08:16:58 PM - X - "Wat gaat de gemeente doen aan waardedevalutie van de 

woningen in de omgeving?" 

07 Dec, 2020 08:16:58 PM - X - "In welke mate vallen windmolens te combineren met ander 

ruimtegebruik? Kunnen windmolens bijvoorbeeld gecombineerd worden met bos en/of agrarische 

functies?" 

07 Dec, 2020 08:16:58 PM - X - "Waarom worden industriele windturbines geplaatst tussen 

woongebieden en niet tussen de industrie in de Havens?" 

07 Dec, 2020 08:16:59 PM - X - "Jullie hebben het over participeren. Wanneer begint die 

participatie dan? Heb nog nooit kunnen participeren!! Jullie verspreken jullie zelf en hebben het 

over een informatieavond. " 

07 Dec, 2020 08:17:00 PM - X - "Volgens onderzoek gaat plaatsing op korte afstand onherroepelijk 

leiden tot gezondheidsschade. Toch gaat u door met zoeken op korte afstanden. Kunt u dan 

kwantificeren hoeveel gezondheidsschade acceptabel voor u is, uitgedrukt in aantal 

Amsterdammers?" 

07 Dec, 2020 08:17:01 PM - X - "Wat is de logica van energie binnen de bebouwde omgeving 

opwekken? Is plan toch ook geen electriciteitscentrale op de dam en plaats vervolgens mijn 

woning eronder." 

07 Dec, 2020 08:17:03 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "'participeren mee te nemen", ik voel 

niet dat ik meegenomen word maar dat ik gewoon moet volgen. Dat dit participatie genoemd 

wordt..?" 

07 Dec, 2020 08:17:04 PM -  - "Kunt u uitleggen waarom er windmolen locaties worden gezocht 

dichtbij bewoning is, terwijl bewezen is dat windmolens in clusters en op zee veel efficiënter en 

effectiever zijn." 

07 Dec, 2020 08:17:04 PM - X - "“Door samenwerking met de Amsterdammers, worden onze 

plannen beter, aldus jullie credo. Doe dat dan ook! En luister naar jullie burgers! Nodig ze uit en 

serveer ze niet weg." 

07 Dec, 2020 08:17:08 PM - X - "Ik was er in juni ook bij en ook dat was 1-richting communicatie. 

Hetzelfde ervaarden de deelnemers aan de november sessie. Dat was blijkbaar de participatie en 

dat punt is nu gepasseerd?" 

07 Dec, 2020 08:17:09 PM - X - "Waarom wordt er gesproken over succesvolle participatie, terwijl 

de direct omwonenden niet meegenomen zijn?" 

07 Dec, 2020 08:17:09 PM - X - "Als 97% van de bewoners negatief zijn, dan is het toch overal een 

probleem voor Amsterdammers? " 

07 Dec, 2020 08:17:11 PM - X - "weet dat bij windmolens in het water  zo dicht bij huizen met water 

dat geluid nog eens extra draagt, de gezonheid van ons als ijburgers extra in gevaar brengt" 

07 Dec, 2020 08:17:12 PM - X - "Waar wordt er notie gemaakt van de weerstand?" 

07 Dec, 2020 08:17:13 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "Waarom 

wordt ik weggezet als min of meer niet geinteresseerd omdat ik de bijeenkomsten eerder niet heb 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/fases-windprojecten/mer-en-vergunningen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/fases-windprojecten/mer-en-vergunningen
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bijgewoond? Weet u niet dat mensen kunnen lezen en door anderen nu geinformeerd zijn, want 

van de gemeente had ik nog niets gehoord." 

07 Dec, 2020 08:17:13 PM - X - "Wat is uw reactie naar de bewoners die zich zorgen maken over de 

mogelijke gezondheidsschade, en al duidelijk is dat op locaties zoals IJburg geen windmolens 

geplaatst kunnen worden?" 

07 Dec, 2020 08:17:14 PM - X - "“Het groen en water in en rondom de stad moet aantrekkelijker 

worden, “ zo luidt jullie slogan. Bouw dan geen windmolens in en aan dit groen!" 

07 Dec, 2020 08:17:15 PM - X - "Het is onverantwoordelijk om dichter dan 600 meter vanaf de 

huizen windturbines te plaatsen" 

07 Dec, 2020 08:19:08 PM - X - "Gemeente Amsterdam is toch veel te klein om een goede keuze te 

maken. Waarom niet een regionaal beleid zodat je veel meer keuze hebt." 

07 Dec, 2020 08:17:21 PM - X - "Waarom niet in helemaal volbouwen bij Westpoort? daar woont 

niemand" 

07 Dec, 2020 08:17:22 PM - X - "Waarom moet dat minimaal 50 zijn? " 

07 Dec, 2020 08:17:23 PM - X - "wij vallen toch ook onder de provincie? waarom gaat die 600 meter 

dan niet op?" 

07 Dec, 2020 08:17:24 PM - X - "Gaat Amsterdam niet enorm leunen op Landelijke gelden 

waardoor in de rest van Nederland daar minder aanspraak op gemaakt kan worden?" 

07 Dec, 2020 08:17:24 PM - X - "ik vind het gemak van de 350 norm ook erg dsicutabel en eigenlijk 

onaanvaardbaar" 

07 Dec, 2020 08:17:25 PM - X - "U heeft het hele tijd over participatie echter geeft u zelf aan dat er 

170 mensen hebben geparticipeerd. Op het totale bewonersaantal van de stad is dit echt geen 

participatie" 

07 Dec, 2020 08:17:25 PM - X - "Bij de eerste vraag was er geen mogelijkheid om als rol bewoner te 

kiezen. Wat is hier de reden van? Het overgrote deel van de participanten aan deze online meeting 

is waarschijnlijk in deze rol." 

 

Antwoord: 

Er stond “bewonersorganisatie” i.p.v. “bewoner” in de voorgelegde vraag in de 

Mentimeter. Daardoor hadden veel mensen “anders” ingevuld. Dat was een fout. Excuses.  

 

07 Dec, 2020 08:17:27 PM - X - "Amsterdam zal investeren in de beleving en 

gebruiksmogelijkheden van het groen en water in en rondom de stad. Bouw dan geen 

windmolen!" 

07 Dec, 2020 08:17:28 PM - X - "Waarom doet de gemeente meer dan dat er van haar verwacht 

wordt? We verbouwen toch ook niet onze eigen graan?" 

07 Dec, 2020 08:17:29 PM - X - "Geluidsnorm is een gemiddlede norm. Kan nog steeds veel 

overlast veroorzaken." 

07 Dec, 2020 08:17:30 PM - X - "Er wordt gemeld dat een conditie is dat bewoners en/of lokaal 

belanghebbenden voor de helft deel zouden moeten nemen of een financiele deelneming zouden 

moeten nemen in de windmolens; kunt u dat concreet maken? Aandelen kopen? Financieel 

participeren? Hoe gaat dat in zijn werk?" 

07 Dec, 2020 08:17:31 PM - X - "Komt er nog een erratum op het persbericht Meerderheid 

Amsterdammers positief over extra windmolens"", waarin de gemeente niet vermeldt dat er geen 

draagvlak is bij de inwoners van zoekgebieden voor turbines in hun wijk? " 
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07 Dec, 2020 08:17:34 PM - X - "Waarom zou de wens van de gemeenteraad leidend moeten zijn 

voor ons burgers? Het moet toch juist andersom zijn?" 

07 Dec, 2020 08:17:35 PM - X - "Communicatie kunnen jullie nog wel verbeteren. Inwoners worden 

veel te weinig geïnformeerd " 

07 Dec, 2020 08:17:36 PM - X - "Wat zegt de participatie in 2019 over zoekgebied IJburg als pas 

kort bekend is dat IJburg een zoekgebied is. Heel 2019 telt niet mee.  DE participatie wordt er nu 

als een tgv doorheen geramd. Wat voor participatie is dit? En wat is het waard bij zo'n belangrijke 

ruimtelijke ingre" 

07 Dec, 2020 08:17:38 PM - X - "Waarom >50MW? Waarop is dat gebaseerd?" 

07 Dec, 2020 08:17:38 PM - X - "moet er niet gekeken worden naar energieopwekken voor lange 

termijn!!!" 

07 Dec, 2020 08:17:38 PM - ijburger - "hoe is het draagvlak vastgestelt? Op Ijburg ken ik niemand 

die enquete heeft ingevuld" 

07 Dec, 2020 08:17:39 PM - X - "Wanneer mogen we participeren? " 

07 Dec, 2020 08:17:39 PM - X - "Coalitiepunt 10: “daarom bouwen wij niet in de 

hoofdgroenstructuur.” Dus ook geen windturbines!" 

07 Dec, 2020 08:17:42 PM - X - "Ter tip: neem hier veel beter bewoners in mee. Zeer slecht dat je 

hier niet van op de hoogte wordt gesteld." 

07 Dec, 2020 08:17:43 PM - X - "In hoeverre is er rekening gehouden in de plannen dat water geluid 

veel beter draagt dan land?" 

07 Dec, 2020 08:17:44 PM - X  - "hoe zit het nu met de inschatting van de verschillende 

zoekgebieden. ik zou graag weten wat nu de stand van zaken is " 

07 Dec, 2020 08:17:44 PM - X - "Is het ook mogelijk dat de uitkomst is de 50MW niet binnen 

Amsterdam te realiseren is?" 

07 Dec, 2020 08:17:44 PM - X - Weesp - "Het lijkt een Amsterdams feestje - waar Weesp een beetje 

buiten wordt gehouden en wel de effecten heeft van plaatsing in een uiterst stil hoekje van 

Amsterdam !" 

07 Dec, 2020 08:17:45 PM - X - "Hoe weegt de rustbeleving van Amsterdammers, op fietsafstand?" 

07 Dec, 2020 08:17:45 PM - X - "In onze werkgroep op 10 november is gesproken over de 

mogelijkheden voor IJburg, waarbij wij geen enkel idee hebben over de consequenties van een 

grote turbine daar. Resultaat: één turbine geplaatst. Is dat dan een uitkomst? Heet dit dan in de 

resultaten dat er draagvlak is? " 

 

Antwoord: Het plaatsen van windmolens op de kaart door deelnemers laat zien, waar 

windmolens eventueel - met bijbehorende argumentatie - acceptabel zijn en diende als 

input voor de 3D beelden getoond tijdens de sessies om zo mogelijk een gevoel te geven 

wat de ruimtelijke impact zou zijn in een gebied.  

  

07 Dec, 2020 08:17:46 PM - X - "Internationaal is het minimaal het dubbele!" 

07 Dec, 2020 08:17:46 PM - X (Weesp) - "Begrip begrip begrip" 

07 Dec, 2020 08:17:47 PM - X - "Waarom worden we als bewoners slechts betrokken bij de locatie 

van de plaatsing van windmolens? Waarom niet bij de gehele uitvoering van de energiestrategie, 

waarbij nadrukkelijk ook andere opties zouden kunnen worden overwogen?" 
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07 Dec, 2020 08:17:48 PM -  - "U moet de uitkomsten in de eigen zoekgebeiden serieuzer nemen. 

En de gezondheid van de bewoners. Slagschaduw en geluid, geluid. Die 50 M Watt moet u 

heroverwogen als het niet duurzaam en gezond kan. Dat is geen schande maar nieuw nzicht. " 

07 Dec, 2020 08:17:50 PM - X - "De wens moet voor 50 MW moet  van tafel, de nationale overheid 

moet ingrijpen tegen overheden die overijverig zijn." 

07 Dec, 2020 08:17:59 PM - X - "Uitspraak over MER klopt niet "In dit geval heeft de RES-regio 

Noord-Holland Zuid (nog) geen milieueffectrapport opgesteld, maar ervoor gekozen eerst de al 

beschikbare milieu-informatie aan de Commissie voor te leggen."  " 

07 Dec, 2020 08:18:00 PM - X - "clusteren of in lijn plaatsen is efficiency bevorderend en is in den 

lande al langer bekend.Waarom moet het dan tOCH in het stedelijk gebied.Het is immers met 

zulke grote turbines bij uitstek een industriële activiteit." 

07 Dec, 2020 08:18:02 PM - X - "Woont u zelf ook nabij een zoekgebied?" 

07 Dec, 2020 08:18:05 PM - X - "Zelfs Urgenda vindt windmolens vlakbij woningen geen goed idee, 

waarom u wel? " 

07 Dec, 2020 08:18:07 PM - X - "Waarom informeren jullie bewoners zo slecht? De participatie is 

achter de rug, met wel 300 aanmeldingen..." 

07 Dec, 2020 08:18:07 PM - X - "Erg vervelende dat er in al deze sessies nooit gesproken wordt over 

MINDER gebruiken" 

07 Dec, 2020 08:18:09 PM - X - "U spreekt steeds over "participatie", maar hoe wordt dat 

uiteindelijk gewogen? Als 80% van de bewoners tegen een windmolen in hun gebied is, komt er 

dan geen windmolen in dat gebied?" 

 

Antwoord: 

Cijfers worden meegewogen in de bestuurlijke besluitvorming. Volksvertegenwoordigers 

nemen beslissingen in het kader van het algemeen belang. Voor wat betreft draagvlak 

wegen zij draagvlak op verschillende schaalniveaus en van verschillende generaties af. Van 

internationaal (akkoord Parijs), nationaal (Nederlands Klimaatakkoord - 2019), op 

gemeenteniveau, tot op buurt-/wijkniveau (o.a. alle input uit het participatietraject, via het 

draagvlakonderzoek nieuwe windmolens, wensen en bedenkingen + reacties op concept 

RES NHZ).  

 

07 Dec, 2020 08:18:09 PM - X - "Bedrijven zijn de grootgebruikers, mwaarom windmolens niet bij 

de bedrijven?" 

07 Dec, 2020 08:18:10 PM - X - "Waarom nog meer lawaai op Zeeburgereiland en IJburg? Wij 

wonen al tussen grote uitvalswegen en de A10." 

07 Dec, 2020 08:18:10 PM - X - "Waarom kunnen jullie als gemeente zijnde niet gewoon de knoop 

doorhakken over die windmolens en samen met experts waar zij komen? Dit hele 

participatiegebeuren schiet bijna niet op. Vooral jongeren zijn een stuk positiever tegenover 

duurzaamheid en windmolens dan ouderen.." 

07 Dec, 2020 08:18:11 PM - X - "Waarom is de participatie tot nu toe gelimiteerd geweest? Kunt u 

toezeggen dat iedere burger voldoende kan pariticperen?" 

07 Dec, 2020 08:18:12 PM - X - "Veel te veel groen links dit is de uitkomst" 

07 Dec, 2020 08:18:13 PM - X - "We hebben toch ook geen fruitteelt in de stad, ondanks dat we 

allemaal appels eten?" 
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07 Dec, 2020 08:18:15 PM - X - "Wanneer is participatie representatief? 107 deelnemers voor 

ateliers, " 

07 Dec, 2020 08:18:17 PM - X - "Hoe zit het met de watervogels? Er is een natuurreservaat!" 

07 Dec, 2020 08:18:20 PM - X - "Amsterdam groot verbruiker voor datacenters" 

07 Dec, 2020 08:18:21 PM -  - "U stelt dat u maximaal aantal windenergie wil in Adam, maximaal 

tot welke grens, ten koste van de gezondheid en welzijn van bewoners, dier en natuur." 

07 Dec, 2020 08:18:22 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "Het 

onderzoek naar geluidsoverlast schuift u als nog niet gepuliceerd aand de kant. Waarom?" 

07 Dec, 2020 08:18:23 PM - X - "Gaan jullie met 50MW die 38% CO2 reduceren? Is dat niet symbool 

politiek?" 

07 Dec, 2020 08:18:27 PM - X - "De grootgebruiker heeft wat datacenters binnengehaald. zo wordt 

het nooit energieneutraal;." 

07 Dec, 2020 08:18:27 PM - X - "Grootverbruik energie ... data centra .. Prima maar is echt niet 

allen voor Amsterdam. onzinnig argument" 

07 Dec, 2020 08:18:28 PM - X - "Grootverbruiker van de energie in uw overzicht (21%) wordt 

veroorzaakt door de industrie in Amsterdam, is het niet beter de windmolens te plaatsen op de 

industrie gebieden? " 

07 Dec, 2020 08:18:30 PM - X - "Naar wie zijn de enquetes verstuurd?" 

07 Dec, 2020 08:18:30 PM - X - "Sluit u aan bij ons verzet en bezoek 

https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/" 

07 Dec, 2020 08:18:31 PM - X - "Het feit dat er onvoldoende ruimte, dichtbevolkte stad noemt de 

wetghouder nu ook, wordt niet genoemd. Waarom niet? " 

07 Dec, 2020 08:18:32 PM - X  - "Why do they have to be so close to houses though??" 

07 Dec, 2020 08:18:32 PM - X - "Waarom wordt niet veel meer ingezet op zonnepanelen?" 

07 Dec, 2020 08:18:33 PM - X - "En wanneer kan dan wel iedereen meepraten? " 

07 Dec, 2020 08:18:36 PM - X - ""Waarom zou de wens van de gemeenteraad leidend moeten zijn 

voor ons burgers? Het moet toch juist andersom zijn?"" 

07 Dec, 2020 08:18:37 PM - X - "Wat betekend de term zoekgebied in deze context? Is het een 

gebied wat al is aangewezen dat daar windmolens kunnen worden geplaatst of vindt er nog 

weging plaats van alle belangrijke factoren zoals natuur, landschap, recreatie en woongenot?" 

 

 Antwoord:  

De weging ten aanzien van andere belangrijke factoren vindt in alle stappen van het 

proces plaats en wordt afgerond bij het besluit over de vergunningverlening.   

 

07 Dec, 2020 08:18:37 PM - X - "Is dat aandel van NHZ nu bepaald op oppervlakte,, inwoners en 

gebruik?" 

07 Dec, 2020 08:18:38 PM - X - "De bedrijven zijn inderdaad groot verbruikers van energie zoals de 

data centers. Dus windmolens tegenover huizen plaatsen???" 

07 Dec, 2020 08:18:38 PM - X - "Is het niet beter om een slecht plan voortijdig te beëindigen dan dit 

koste wat kost door te drukken?" 

07 Dec, 2020 08:18:38 PM - ijburger - "ik voel me echt niet gehoord" 

07 Dec, 2020 08:18:39 PM - X - "Windturbines horen simpelweg niet dichtbij bewoonde gebieden 

te staan. Alleen op desolate plaatsen. " 
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07 Dec, 2020 08:18:41 PM - X - "Hoe definitief is de uitspraak/beslissing omstreeks maart 2021 nav. 

De zoekgebieden?" 

07 Dec, 2020 08:18:43 PM - X - "Laat nog een zien hoe hoog die molens worden t.o.v. bijv, de 

Westertoren " 

07 Dec, 2020 08:18:46 PM - X - ""Waarom zou de wens van de gemeenteraad leidend moeten zijn 

voor ons burgers? Het moet toch juist andersom zijn?"" 

07 Dec, 2020 08:18:46 PM -  - "Kunt u uitleggen of het zoekgebied bij zeeburgereiland en 

schellingwoude/durgerdam nog steeds een zoekgebied is en kunt u uitleggen hoe u in dit gebied 

aan voldoende afstand tot bewoning kan voldoen" 

07 Dec, 2020 08:18:46 PM - X - "een van de kansrijke locatiwes in zoekgebied IJburg is dsie bij de 

zeeburgertunnel, tegen stadsdeel Noord aan. deze kansrijke locatie staat op ongeveer 200 meter 

van enjkele woonbioten aan weerszijden van de tunnel. Kunt u bevestigen dat deze afstand te 

weinig is om te voldoeen? " 

07 Dec, 2020 08:18:47 PM - X - "+1" 

07 Dec, 2020 08:18:51 PM - X - "Grote denkfout dat energiegebruik gelijk moet staan aan energie 

opwekking" 

07 Dec, 2020 08:18:51 PM - X - "Gaan we ook varkens en koeien houden in de stad> De logica 

ontbreekt totaal. Onze stroom komt nu uit Frankrijk en Duitsland" 

07 Dec, 2020 08:18:55 PM - X  - "Hundreds of experts I have spoken to say 1000metres is the 

minimum!" 

07 Dec, 2020 08:18:56 PM - X - "8% van de energie wordt gebruikt door bewoner, waarom moeten 

bewoners dan 100% van de last dragen? Waarom geen focus op de industriegebieden, maar daar 

slechts 5, kleinere molens?" 

07 Dec, 2020 08:18:56 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "Kunt u van participatie-

avonden spreken als mensen zijn uitgeloot en dus niet mogen participeren? Kunt u dit uitleggen?" 

 

Antwoord: 

Uit praktisch oogpunt is gekozen om voor de interactieve avondsessies in 6 groepjes van 

maximaal 8 personen uiteen te gaan om het gesprek te voeren over meer en minder 

wenselijke gebieden voor windmolens (binnen de 7 zoekgebieden). Op 2 avonden is 

geloot: 5 november (54 van de 78 ingeloot), 12 november (60 van de 87 ingeloot). Degenen 

die waren uitgeloot kregen de mogelijkheid deel te nemen op andere avond. Op alle 

avonden was er dezelfde mogelijkheid om over alle zoekgebieden te spreken.  

 

07 Dec, 2020 08:18:56 PM - X - "Marieke van Doorn, is dit je paradepaardje om in Den Haag verder 

te gaan......." 

07 Dec, 2020 08:18:57 PM - X - "Waarom wil Amsterdam dit plan uitvoeren terwijl bekend is dat 

Noord Holland al  meer dan 2 x zoveel energie levert als andere provincies in Nederland?" 

07 Dec, 2020 08:18:58 PM - X - "Volgens de RIVM zal 9% van de omwonenden zeer ernstige 

geluidshinder ervaren. U zoekt op afstanden vanaf 350 meter tot bewoning. Kunt u kwantificeren 

hoeveel Amsterdammers geluidshinder mogen ervaren? Wat is acceptabel?" 

07 Dec, 2020 08:19:01 PM - X - "U geeft zoveel informatie dat het mij duizelt. Als dat op school 

gebeurt gaat de onderwijzer het nog een keer uitleggen en laat de leerlingen vragen stellen. " 

07 Dec, 2020 08:19:01 PM - X - "Waarom heeft het gemeentebestuur in hemelsnaam een ambitie 

die nog hoger is dan de RES-opgave?" 
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07 Dec, 2020 08:19:01 PM -  - "Volgwens de uitslagen van de draagvlakenquete kun je opmaken 

dat men in feite niet voldoende  positief staat tegenover windmolens in de buurt van woonbuurten 

en natuurgebieden. Toch lijkt hierop niet te worden gereageerd. Hoe gaat de gemeente hier mee 

om.?" 

07 Dec, 2020 08:19:03 PM - X - "Waarom geen windmolens in de binnenstad?" 

07 Dec, 2020 08:19:05 PM - X - "Er wordt steeds gesproken over participatie en draagvlak. Maar 

het was in het geheel niet helder dat deze sessies er waren. Daarnaast kan er nauwelijks sprake 

zijn van participatie, als het alleen zenden was." 

07 Dec, 2020 08:19:05 PM - X - "Plaats ze lekker op zee!" 

07 Dec, 2020 08:19:06 PM - X - "Wie zegt dat er kan worden afgeweken van de afstandsnorm? Is 

dat ook door 1 iemand gezegd een keer in een sessie? " 

07 Dec, 2020 08:19:06 PM - X - "windenergie is misschien wel helemaal niet de beste manier om 

groene energie mee op te wekken in een dichtbevolkte stad gezien alle gezondheids/ geluids en 

slagschaduw gevolgen " 

07 Dec, 2020 08:19:07 PM - X - "gaarne uitleg waaarom dicht bij huis ik denk aan energie verlies 

door transport" 

07 Dec, 2020 08:19:08 PM -  - "U stelt dat windmolens ook goed voor natuur kan zijn omdat waar 

windmolen komen geen woningen kunnen komen, hoe legt u dat uit als u wel onderzoekt om 

windmolens te plaatsen op locaties waar woningen zijn." 

07 Dec, 2020 08:19:08 PM - X - "Kan en mag amsterdam op de gemeente grens windmolens 

plaatsen" 

07 Dec, 2020 08:19:09 PM - X - "Datacenters de grote verbruikers, zie voorbeeld Wieringermeer" 

07 Dec, 2020 08:19:13 PM - X - "Houd amsterdam leefbaar!!!! " 

07 Dec, 2020 08:19:13 PM - X - " De gemeente stelt zich te houden aan alle wettelijke regels. Is het 

de gemeente bekend dat de staatssecreatris heeft aangegeven dat op de wettelijke norm 9% van 

de bewoners ernstige overlast zullen ondervinden.  In dicht bevolkt gebied gaat dit om grote 

aantallen." 

07 Dec, 2020 08:19:15 PM - X - "Wordt er rekening gehouden met de afstand in combinatoe" 

07 Dec, 2020 08:19:15 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "Is het de 

gemeente bekend dat er echt niets extras gedaan hoeft te worden door Amsterdam?" 

07 Dec, 2020 08:19:19 PM - X - "350m - 500m afstand met woonwijken is het niet gewoon vragen 

om problemen? Waarom kiezen jullie niet gebied naar industrie gebieden?" 

07 Dec, 2020 08:19:20 PM - X - "Waarom zetten we de windmolens niet in Schiphol neer" 

07 Dec, 2020 08:19:20 PM - X - "zelf. We eten ook pinda's en er is hopelijk ook maar 1 

pindakaasgafbriek. Is ruimtelijk namelijk een slimme ordeningsprincipe ipv overal een hagelslag 

van windmolens. Waarom niet slim ordenen van ruimte?" 

07 Dec, 2020 08:19:22 PM - X - "Wat een onzin,er is genoeg plek in het markenmeer" 

07 Dec, 2020 08:19:23 PM - X - "Weespersluis prachtige nieuwbouw en dan van die turbines ik vind 

het gekke werk " 

07 Dec, 2020 08:19:25 PM - X - "Ik heb begrepen dat Amsterdam helemaal niet verplicht is om bij 

te dragen aan de gewenste hoeveelheid duurzaam op te wekken energie. Amsterdam wil het 

braafse jongetje van de klas zijn. Klopt dat?" 

07 Dec, 2020 08:19:26 PM - X - "Waarom is het van belang wat Liander adviseert? Het bewoners-

belang is toch hoger dan technische wensen?" 

07 Dec, 2020 08:19:26 PM - X - "Het is een Groen Links prestige project! " 
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07 Dec, 2020 08:19:27 PM - X - "de coalitie woont niet in de zoekgebieden?" 

07 Dec, 2020 08:19:27 PM - X - "Wat doen jullie concreet met deze resultaten? " 

07 Dec, 2020 08:19:27 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "is er 1 iemand hier voor windmolens..? 

Ik wil een eerlijk draagvlakonderzoek, waar staat dat er molens binnen de 600m van je huis 

geplaatst kunnen worden" 

07 Dec, 2020 08:19:27 PM - X - "Waarom komt jullie beleveniswereld totaal niet overeen met wat 

in de chat gebeurd?" 

07 Dec, 2020 08:19:30 PM -  - "Wanneer mag iedereen meepraten, als corona blijft? Het lijkt of u 

misbruik maakt van deze tijd. " 

07 Dec, 2020 08:19:32 PM - X - "Waarom willen jullie niet luisteren naar feedback van de burgers? 

Maar praten jullie wel over participatie?" 

07 Dec, 2020 08:19:33 PM - X  - "is het echt alleen energie voor amsterdamse huishoudens en niet 

voor energie en datacentra" 

07 Dec, 2020 08:19:33 PM - X - "Wat is het potentieel voor windmolens in Amsterdam volgens u? 

Niet de 50MW, toch? Jasper Groen van GroenLinks heeft immers al aangegeven 35 windturbines 

te willen. Waar eindigt het? Wat is het maximum potentieel?" 

07 Dec, 2020 08:19:34 PM - X - "Amsterdam voldoet toch aan haar klimaatverplichtingen?" 

07 Dec, 2020 08:19:35 PM - X - "Warom is hoogte van gebouwen wel gelimiteerd tot 120/140 meter 

en de windturbines niet?" 

07 Dec, 2020 08:19:35 PM - X - "in combinatie met open water" 

07 Dec, 2020 08:19:36 PM -  - "Kunt u uitleggen waarom Amsterdam persé windmolens wil terwijl 

de provincie de norm tav klimaat al lang hebben bereikt" 

07 Dec, 2020 08:19:37 PM - X - "Wil de gemeente Amsterdam aub stoppen met het framen van het 

draagvlak onderzoek? In geen enkele buurt zitten bewoners te wachten op een windturbine voor 

hun deur." 

07 Dec, 2020 08:19:39 PM - X - "Van het zoekgebied Wind 06: Amstel III ( deelregio Amsterdam ) 

moet uitgesloten worden het deel ten zuiden van het AMC en knooppunt Holendrecht omdat dat 

te dicht tegen Abcoude en het Abcouder Meer aan ligt." 

07 Dec, 2020 08:19:39 PM - X - "waarom geen kernenergie?" 

07 Dec, 2020 08:19:39 PM - X - "Ik voel me als Amsterdammer een toeschouwer bij een 

ondemocratisch idealogische doelredenatie, hoe kijkt Doorninck hier tegenaan?" 

07 Dec, 2020 08:19:40 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "Kunt u bij plaatsing van 

windturbines zo dichtbij de woonkern gezondheidsklachten uitsluiten. Graag onderbouwen met 

onderzoeken." 

07 Dec, 2020 08:19:40 PM - X - "Klopt het sdat de locatie bij de zeeburertunne; allen kansrijk is  in 

e=het scenario waarin enkele woonboten verplaatst moeten wroden? Zo nee, hoe kan deze locatie 

dan als jkansrijk zijn aagewezen?" 

07 Dec, 2020 08:19:40 PM - ijburger - "waarom wordt ik als mens niet beschermd vogels wel maar 

op 300 meter van ons huis in een klankkast op het water wordt gezocht naar mogelijkheden" 

07 Dec, 2020 08:19:42 PM - X - "Waarom wil groenlinks het beste jongetje van de klas zijn?" 

07 Dec, 2020 08:19:44 PM - X - "Wij willen GEEN windmolens in Gaasperplas en Diemerscheg." 

07 Dec, 2020 08:19:46 PM - X - "De vogels zijn bij GroenLinks niet langer veilig. Kies voor 

evenwicht, voor een brede visie op stad en landschap" 
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07 Dec, 2020 08:19:48 PM - X - "Wilt de wethouder het naast haar huis hebben? Zegt ze dan nog 

goed idee?" 

07 Dec, 2020 08:19:48 PM - X - "Ik lees de lokale kranten en blogs zoals De Brug en HalloIJburg en 

toch is het mij volkomen ontgaan dat er een enquête was of eerdere inspraakmogelijkheden. Hoe 

verklaart u dat? Ik dan dat uw inspraakprocedure absoluut niet zorgvuldig is geweest." 

07 Dec, 2020 08:19:53 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "Waarom 

nu toch windmolens met zoveel bezwaren, die eigenlijk echt ook niet zoveel opbrengst hebben?" 

07 Dec, 2020 08:19:55 PM -  - "Kunt u uitleggen waarom er windmolen locaties worden gezocht 

dichtbij bewoning terwijl er voldoende alternatieven zijn die minder overlast opleveren" 

07 Dec, 2020 08:19:55 PM - X - "GEEN WINDMOLEN BIJ IJBURG" 

07 Dec, 2020 08:19:58 PM - X - "Er zijn zoveel meer mogelijkheden om op lange termijn energie op 

te wekken waarmee je niet Amsterdam minder prettig woonbaar maakt" 

07 Dec, 2020 08:19:59 PM - X - "Overheid: wees transparant; en druk geen politieke statements 

door ten koste van alles. " 

07 Dec, 2020 08:20:00 PM - X - "Sluit u aan bij ons verzet en bezoek 

https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/" 

07 Dec, 2020 08:20:01 PM - X - "Waarom geen windturbines in het Vondelpark?" 

07 Dec, 2020 08:20:03 PM - X - "Over water draagt geluid verder. waarom dan juist ook nog die 

afstands grens oprekken?" 

07 Dec, 2020 08:20:03 PM - X - "Niet meer op Groenlinks stemmen volgend jaar!" 

07 Dec, 2020 08:20:03 PM - X - "ik voel me heel erg niet betrokken en niet geïnformeerd! Niemand 

heeft bij ons in de buurt een enquête gehouden!" 

07 Dec, 2020 08:20:04 PM - X - "Hoeveel gezinnen mogen maximaal gezondheidsschade 

oplopen?" 

07 Dec, 2020 08:20:05 PM - X - "en energie verlies door transport" 

07 Dec, 2020 08:20:07 PM - X - "Hoe kan het dat zo weinig mensen die hierdoor geraakt worden 

pas nu langzaam hier van weten?" 

07 Dec, 2020 08:20:07 PM - X - "Waarom mag de gemeente geen plan voor zee maken?" 

07 Dec, 2020 08:20:09 PM - X - "Waarom wordt er niet naar Kernenegie gekeken?" 

07 Dec, 2020 08:20:12 PM - X - "Waarom geen mogelijkheid tot vragen stellen die eerder al gesteld 

zijn?" 

07 Dec, 2020 08:20:12 PM -  - "Windmolens in IJburg? Ziekmakend. " 

07 Dec, 2020 08:20:12 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "GEEN 

WINDMOLENS BIJ IJBURG" 

07 Dec, 2020 08:20:14 PM - X - "Ik ben sinds deze plannen mij vertrouwen in de lokale politiek 

totaal kwijtgeraakt. Hoe kan een stad dit zijn inwoners aandoen?" 

07 Dec, 2020 08:20:14 PM - X - "ik vind dat die jongeren een beetje gehyped worden. Die kijken 

toch anders tegen hun directe woonomgeving aan en stellen andere prioriteiten" 

07 Dec, 2020 08:20:17 PM - X - "IJBURG WINDMOLEN VRIJ!" 

07 Dec, 2020 08:20:24 PM - X - "Hoe wil de gemeente gezondheidschade bij Amsterdammers ten 

gevolge van woningnabije turbines voorkomen?" 

07 Dec, 2020 08:20:24 PM - X - "Geen windmolens bij natuurgebieden zoals Diemerbos, driemond" 

07 Dec, 2020 08:20:25 PM - X - "we willen de werled maar niet in onze achtertuin" 

07 Dec, 2020 08:20:25 PM - X - "ijselmeer ook ruimte zat" 
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07 Dec, 2020 08:20:25 PM - X - "waarom wijkt men af van het provinciaal vastgestelde beleid t.a.v. 

afstanden? dat is er niet voor niets" 

07 Dec, 2020 08:20:27 PM - X - "Durgerdam ook!" 

07 Dec, 2020 08:20:28 PM - X - "Allereerst complimenten voor de goed verzorgde sessie. Het 

grootste deel van de Amsterdammers spreekt dus steun uit voor de windagenda. Met name 

jongeren. Hoe zorgen we dat deze Amsterdammers, en niet alleen de tegenstanders, meer aan 

het woord komen?" 

07 Dec, 2020 08:20:29 PM - X - "Hoe weegt het open landschap dan mee. Het heeft niet echt een 

duidelijke beschermingscategorie" 

07 Dec, 2020 08:20:29 PM - X - "Zou het niet eeuwig zonde zijn wanneer het enige vrije uitzicht aan 

de zuidkant van het IJ verloren gaat?" 

07 Dec, 2020 08:20:30 PM - X - "Kernenergie is voor lange termijn een betere oplossing" 

07 Dec, 2020 08:20:30 PM - X - "Waarom niet een evenredig aantal windmolens per zoekgebied? 

Laten we dan allemaal een steentje bijdragen." 

07 Dec, 2020 08:20:31 PM - X - "Maar NHN levert al ver boven het gemiddelde van de RES. 

Waarom moet BINNEN de stadsgrens dan zoveel wind? De overlast van wind is enorm voor 

iedereen." 

07 Dec, 2020 08:20:33 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - 

"WINDMOLENS LEVEREN GEZONDHEIDSRISICO'S OP." 

07 Dec, 2020 08:20:34 PM - X - "Waarom zijn omwonenden van mogelijke locaties niet 

persoonsgericht geinformerrd over en uitgenodig om deel te nemen aan het participatieproces?" 

07 Dec, 2020 08:20:36 PM -  - "Waarom wordt benadrukt dat er nog niets vaststaat, terwijl het 

proces snel doorgaat. Over enige maanden blijkt er dan wel besloten te zijn verwachten veel 

mensen zonder dat men voldoende tijd en kansen hebt gehad om te reageren. " 

07 Dec, 2020 08:20:40 PM - Geen megaturbines in Amsterdam - "• Zijn de windmolens de 

enige objecten om de klimaat doelstellingen te halen, zo nee wat is er verder onderzocht?" 

07 Dec, 2020 08:20:37 PM - X - "Moeten we niet concluderen dat er geen draagvlak is voor 

windturbines anders dan in het Westelijk Havengebied? In de buurt van bewoning zorgen ze voor 

overlast, en in het groen of op het water betekenen ze een industrialisering van de weinige open 

ruimte die er nog is." 

07 Dec, 2020 08:20:40 PM -  - "Waarom wil u als Amsterdam als beste van de klas zijn ten koste van 

de bewoners, dier en natuur" 

07 Dec, 2020 08:20:40 PM - X - "De gemeente houdt zich niet aan het voorzorgsbeginsel omtrent 

de volksgezondheid bij windmolens zo dicht bij bebouwing. Er zou eerst meer en langer onderzoek 

gedaan moeten naar negatieve effecten hiervan.  " 

07 Dec, 2020 08:20:41 PM - X - "Een stilstandvoorziening is nodig bij windmolens van 110m hoog 

als die op 1300 meter van woningen staat. Waarom dan zoeken naar gebieden met minder dan 

600m?" 

07 Dec, 2020 08:20:41 PM - X - "Ijburg heeft overwegend voor D66 gestemd, die willen dit dus. Nu 

niet zeuren." 

07 Dec, 2020 08:20:42 PM - X - "In mijn sessie waren bewoners van de Rivierenbuurt aanwezig, die 

hebben geen overlast van de windmoelns en kunnen in alle vrolijkheid plaatsen op basis van de 

technologcratische voorwaarden. Hoe is dat mogelijk dat deze mensen mogen meepraten terwijl 

ze er absoluut geen last hebb" 

07 Dec, 2020 08:20:43 PM - X - "Dus met 15% meer zon-energie is het ook opgelost?" 
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07 Dec, 2020 08:20:44 PM - X - "Nog een keer: De stadsdeelcommissie Oost is in meerderheid 

tegen. Wat doet u ermee???" 

07 Dec, 2020 08:20:45 PM - X - "Als er hier in de straat een vuilnisemmer wordt verplaatst lees ik 

het in ed krant en via een brief in mijn brievenbus, waarom heeft Groen Links geen brieven huis 

aan huis verstuurd? " 

07 Dec, 2020 08:20:46 PM - X - "misschien moeten we het dan ook landelijk behandelen en niet 

puur op onze stad blijven richten." 

07 Dec, 2020 08:20:47 PM - X - "laat de Regio dan mee doen" 

07 Dec, 2020 08:20:48 PM - X - "Waarom wordt afgwerken van de provinciale afstandsnorm?" 

07 Dec, 2020 08:20:49 PM - X - "Allereerst complimenten voor de goed verzorgde sessie. Het 

grootste deel van de Amsterdammers spreekt dus steun uit voor de windagenda. Met name 

jongeren. Hoe zorgen we dat deze Amsterdammers, en niet alleen de tegenstanders, meer aan 

het woord komen?" 

07 Dec, 2020 08:20:49 PM - X - "En waarom wijkt men af van de afstand? 350 meter is niet 

gebruikelijk" 

07 Dec, 2020 08:20:50 PM - X - "Maar gaat het echt om ONZE energiebehoefte? En niet zoals in 

Noord Holland voor datacenters uit het buitenland?" 

07 Dec, 2020 08:20:51 PM - X - "Klopt het dat de informatie over de interactieve sessies alleen via 

social media is verspreid?" 

07 Dec, 2020 08:20:52 PM - X - "Iedereen is het erover eens dat Amsterdam zijn steentje moet 

bijdragen. Kunt u nog een keer heel concreet uitleggen waarom dat in RUIMTE moet zijn (die is 

hier schaars) en niet in GELD (heeft Amsterdam relatief veel). Waarom niet 020-geld investeren in 

(efficiëntere) wind op zee?" 

07 Dec, 2020 08:20:52 PM - X - "De regio leunt ook op de datacentra in Sciencepark!" 

07 Dec, 2020 08:20:52 PM - X - "We leunen ook op onze regio voor landbouw" 

07 Dec, 2020 08:20:55 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - 

"WINDMOLENS ZIJN EEN BEDREIGING VOOR DE NATUUR EN VOOR DE RECREATIE." 

07 Dec, 2020 08:20:56 PM - X - "Ik vind windmolens op IJburg ook geen goed idee, echt 

dichtbevolkt gebied" 

07 Dec, 2020 08:20:56 PM - Marieke - "Kijkt u wel naar de chat? Of hebt u uw vraaggesprekje al 

keurig geprept? " 

07 Dec, 2020 08:20:56 PM - X - "Waarom wel nadruk op de naleving van de wettelijke 

voorschriften, maar niet op de norm van minimaal 600 meter." 

07 Dec, 2020 08:20:56 PM - X - "De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de groene zones 

van de stad te beschermen" 

07 Dec, 2020 08:20:58 PM - X - "Een eerlijke verdeling is een nationale optie. Dit is jaren 80 

zelfvoozienedhied ideologie. Het zijn jet meer die kleine molens van vroeger." 

07 Dec, 2020 08:20:59 PM - X - "doe maar een mooie kolencentrale met zo'n mooie rookpluim" 

07 Dec, 2020 08:20:59 PM - X - "Ieder land om ons heen hanteert VEEL strengere normen dan 

Nederland. Dat is niet voor niets." 

07 Dec, 2020 08:20:59 PM - X - "is dit met die PV panelen of alternatieven tov wind wel 

onderzocht?" 

07 Dec, 2020 08:21:02 PM - X - "Waarom prijskaartje niet meer bij de industrie als grootste 

gebruiker van elektriciteit?" 
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07 Dec, 2020 08:21:05 PM - X - "Waarom hanteert Amsterdam andere normen voor afstand dan de 

provincie? " 

07 Dec, 2020 08:21:07 PM - X - "GEEN TURBINES IN  OF BIJ PRACHTIGE HOGE DIJK PARK IN 

ZUIDOOST" 

07 Dec, 2020 08:21:07 PM - X - "De mogelijke turbines rondom Gein zijn strijdig met de de intenties 

waarmee de grenswijzing tussen Amsterdam en Abcoude tot stand zijn gekomen om het 

Geingebied te beschermen door het onder één bestuur te brengen " 

07 Dec, 2020 08:21:07 PM - X - "Waarom geeft Amsterdam niet terug aan de overheid dat 

Amsterdam al heel veel overlast heeft? Wij hebben al Schiphol, toerisme, wegen, industrie en dat 

op een heel compact gebied. Amsterdam kan ook "ballen" hebben en aangeven dat het niet 

wenselijk is om Amsterdam meer te belasten" 

07 Dec, 2020 08:21:07 PM - X - "Zorg er voor dat de hele binnenstad goed geisoleerd wordt" 

07 Dec, 2020 08:21:08 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "Zijn de mogelijke 

aangegeven locaties (de stippen op de kaart) van pondera, daadwerkelijk de mogelijke locaties 

waar de windturbines eventueel geplaatst zullen worden. " 

 

Antwoord: 

Het rapport van Pondera is een technische haalbaarheidsstudie. Het zegt niets over de 

ruimtelijke wenselijkheid van de locaties. Daarvoor is o.a. het participatietraject opgezet: 

om te spreken over meer en minder wenselijke locaties voor windturbines, met 

bijbehorende argumentatie.  

 

07 Dec, 2020 08:21:08 PM - X - "Steden hebben daken, maak daar gebruik voor die extra TW, u 

heeft er al 23 'over;, windmolens zijn helemaal niet nodig in Amsterdam." 

07 Dec, 2020 08:21:08 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Waarom wil Amsterdam zich niet houden aan de regelgeving rond afstand, maar 

wil amsterdam per se dichter bij de woningen? " 

07 Dec, 2020 08:21:09 PM - X - "We leunen niet alleen met energie op de regio, maar ook voor 

appels, melk, ..... gaan wij grootschalig land en tuinbouw bedrijven nu?" 

07 Dec, 2020 08:21:10 PM - X - "We hebben zo weinig echt groene gebieden. zou dat niet de 

prioriteit van GL moeten zijn?  " 

07 Dec, 2020 08:21:11 PM - X - "We leunen wat betreft een heleboel zaken op d regio.WE leveren 

dar ook wat voor terug, maar dan van die zaken die we als stad wel kunne leveren. Zie de Zuidas, 

en alle andere bedrijven in deze stad. " 

07 Dec, 2020 08:21:12 PM - X - "landelijk noord kijkt wel naar de windmolens als je die voor IJburg 

plaatst" 

07 Dec, 2020 08:21:14 PM - X - "We geven stad de reio ook zoveel, waarom mogen we qua energie 

niet leunen op de regio?" 

07 Dec, 2020 08:21:14 PM - X - "Als jullie Prof. van Laar serieus nemen, is 1000m de afstandsnorm, 

waarom doet Amsterdam dat niet? " 

07 Dec, 2020 08:21:14 PM - X - "Landelijk Noord er niet bij: maar wel het randje aan de A10 Noord" 

07 Dec, 2020 08:21:14 PM - X - "Waarom weten de inwoners vrijwel niet van deze plannen?" 

07 Dec, 2020 08:21:16 PM - X  - "dat van stadsdeel oost vind ik wel interessant. wat is de rolv an het 

stadsdeel, daar heb ik nog niets over gehoord in het afwegingskader" 
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07 Dec, 2020 08:21:16 PM - X - "Wij zijn voor groene energie, maar dit is onzin. Er zijn veel betere 

manieren. Wat is de echte reden hierachter?" 

07 Dec, 2020 08:21:17 PM - X - "Waarom was er net geen optie voor aanklikken bewoner? 

Bewoners komen nu in categorie Anders! Geeft een heel vertekend beeld." 

07 Dec, 2020 08:21:18 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "De bewoners van 

Durgerdammerdijk hebben een mogelijke windturbine op nog geen 200 meter van hun woning af 

staan. Worden deze bewoners uitgekocht?" 

07 Dec, 2020 08:21:19 PM - X - "Schellingwoude is beschermd stadsgezicht, we mogen geen 

zonnepanelen op het dak, maar krijgen wel windturbines van 100-200 meter hoog in de achtertuin, 

kunt u dat toelichten?" 

07 Dec, 2020 08:21:19 PM - X - "Kunt u garanderen dat er geen windmolen energie naar 

vervuilende datacenters gaat?" 

07 Dec, 2020 08:21:21 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "leunen op de regio? NoordHolland 

voldoet al ruim, ik snap deze keuze niet, A'dam hoeft niet mee te doen aan de RES: want: 

bewoners zouden er last van kunnen hebben!" 

07 Dec, 2020 08:21:21 PM - X - "Hoe gaat het waardeverlies van de woningen gecompenseerd 

worden." 

07 Dec, 2020 08:21:23 PM - X - "50% van ambitie in de haven is TOP!!" 

07 Dec, 2020 08:21:23 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "Is dit 

echt inspraak? Voel mij nog steeds met de rug tegen de muur staan." 

07 Dec, 2020 08:21:24 PM - X - "De participatie is enorm beperkt, kunnen we dat proces niet 

opnieuw doen?" 

 

   

07 Dec, 2020 08:21:27 PM - X - "Meer hoeft niet!" 

07 Dec, 2020 08:21:28 PM - X - "Ik hoor een monoloog" 

07 Dec, 2020 08:21:29 PM - X - "Waaom geen eigen norm hanteren? Wil men de bewoners 

maximaal belasten binnen de wet?" 

07 Dec, 2020 08:21:31 PM - X - "IK MISTE DE OPTI "Bewoner" " 

07 Dec, 2020 08:21:31 PM - X - "Amsterdam voldoet toch aan haar klimaatverplichtingen?" 

07 Dec, 2020 08:21:33 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Dit is bij uitstek een europees issue" 

07 Dec, 2020 08:21:34 PM - X - "50% van 17 molens in het havengebied?" 

07 Dec, 2020 08:21:34 PM - X - "Waarom wordt dit geen inzet van de verkiezingen?" 

07 Dec, 2020 08:21:36 PM - X - "Waarom weet bijna niemand op IJburg welk onheil op ons afkomt" 

07 Dec, 2020 08:21:36 PM -  - "Men krijgt het idee dat de energieambitie erdoor geforceerd wordt, 

zonder dat de noodzaak niet echt aangetoond is." 

07 Dec, 2020 08:21:36 PM - X - "Heeft het nig zin om TEGEN te stemmen of is het al een done 

deal?" 

07 Dec, 2020 08:21:39 PM - X - "waarom koopt Amsterdam niet gewoon groene energie in?" 

07 Dec, 2020 08:21:40 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "Kunt u aangeven waarom de 

Provincie grotere afstanden voorschrijft? Wat is daar de reden voor?" 
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07 Dec, 2020 08:21:40 PM - X - "ambities zijn er ook om daar waar nodig is bij te sturen indien 

draagvlak er niet is" 

07 Dec, 2020 08:21:42 PM - X - "U zegt een heleboel wat echt kant nog wal slaat" 

07 Dec, 2020 08:21:43 PM - X - "Waarom hebben jullie het steeds over windmolens? Dit zijn 

windTURBINES van 200m HOOG!!" 

07 Dec, 2020 08:21:43 PM - X - "Waarom niet sociale woningbouwvoorraad goed isoleren? Heb je 

gelijk minder energie nodig." 

07 Dec, 2020 08:21:45 PM -  - "Ijburg windmolens nee. U moet de opdracht herzien, u heeft het zelf 

allemaal aangeboden, maar het KAN missvcjien wel niet. Neem afstand van eerdere ambitie als 

nieuw inzicht daar toe leidt. En wij zeggen hier en masse: nee. Niet in Ijburg, en andere kwetsbare 

gebieden " 

07 Dec, 2020 08:21:47 PM - X - "BucxWaarom zadelt Groen Links bewoners van Ijburg op met 

overlast door windturbines, terwijl de noodzaak daarvoor ontbreekt?" 

07 Dec, 2020 08:21:50 PM - X - "Ik miste de optie "bewoner" bij de eerste vraag. Dat zegt best veel 

helaas." 

07 Dec, 2020 08:21:51 PM - X - "Hebben we net Flamingo's in Durgerdam!" 

07 Dec, 2020 08:21:53 PM - X - "50% van de turbines in het havengebied met 5.6MW 

windturbines... Dan zijn we er toch?" 

07 Dec, 2020 08:21:55 PM - X - "veel omwonenden van de mpge;lijke locaties hebben nu niet het 

gevoel dat zij in staat worden gesateld te participeren. Kunt u beschrijven hoe het toekomstige 

participatietrajecteruit gaat zien?" 

07 Dec, 2020 08:21:56 PM - X - "Als windmolen goed zijn voor de natuur omdat er dan geen 

woningen gebouwd kunnen worden, kunnen we dan alsjeblieft IJburg als zoeklocatie afschaffen." 

07 Dec, 2020 08:21:56 PM - X - "Dan heb je echt wat te kiezen als inwoner" 

07 Dec, 2020 08:21:56 PM - X - "50%, hou toch op. Daar zou veel meer realiseerbaar zijn" 

07 Dec, 2020 08:21:58 PM - X - "Kunnen we op een garantieregeling rekenen op basis van de 2021 

WOZ waarde waarbij de Gemeente Amsterdam een eventueel verlies vergoed?" 

07 Dec, 2020 08:21:58 PM - X  - "Jullie zeggen moeten maar dat leggen jullie jezelf op, stop met 

deze onzin" 

07 Dec, 2020 08:21:58 PM - X - "De basis van dit idee is fout. Luister naar de ruimtelijke ordenings 

expert" 

07 Dec, 2020 08:22:02 PM - X - "veel mensen weten hier niets van toe nu toe" 

07 Dec, 2020 08:22:04 PM - X - "Moeten we ook minder op de regio leunen qua landbouw? Zouden 

kassen of kippenschuren in het Vondelpark niet rechtvaardiger zijn, tegenover de provincie?" 

07 Dec, 2020 08:22:05 PM - X - "Ik begri " 

07 Dec, 2020 08:22:07 PM - X, - "IJburg is een woonwijk met weinig voorzieningen. De 

kernkwaliteit van IJburg is de zicht op het water. Daar kun je 'ziel' rust vinden. Hier loop je ieder 

dag langs omdat het zo mooi is." 

07 Dec, 2020 08:22:07 PM - Marieke - "Waar woont U? Dan zetten we daar 3 windmolens in een 

straal van 500m neer" 

07 Dec, 2020 08:22:07 PM -  - "U stelt dat u maximaal aantal windenergie wil in Adam, maximaal 

tot welke grens, ten koste van de gezondheid en welzijn van bewoners, dier en natuur." 

07 Dec, 2020 08:22:10 PM - X - "waarom niet gewoon in de haven?" 

07 Dec, 2020 08:22:11 PM - X - "hoeveel ijburgers hebben meegepraat in 2019?" 
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07 Dec, 2020 08:22:13 PM - X - "Ja Amsterdammers zijn voor, alle zoekgebieden zijn aan de 

randen. Daar zit geen GL en D66" 

07 Dec, 2020 08:22:14 PM - X - "Het gaat niet alleen om je eigen leefomgeving, ik wens ook de 

mensen in de gracht geen windmolen in hun straat" 

07 Dec, 2020 08:22:14 PM -  - "Het draagvlak onderzoek was misleidend en sturend. " 

07 Dec, 2020 08:22:15 PM - X - "Waarom heeft de gemeente ons niet netjes geinformeerd voor de 

start van dit participatie proces?" 

07 Dec, 2020 08:22:16 PM - X - "De visie van Liander is toch niet erg belangrijk? Het trekken van 

kabels lijkt mij een oplosbaar probleem. Dat kan geen motivatie zijn om windmolens dicht bij 

woningen te zetten." 

07 Dec, 2020 08:22:19 PM - X - "Hoe zorgen we ervoor dat de winst collectief blijft en niet wordt 

opgeslokt door private partijen?" 

07 Dec, 2020 08:22:23 PM - X - "Ik had heel graag mee gedaan in de participatie avonden sinds 

november 2019. Maar ik wist niet dat ze er waren? hoe dat ik dat moeten weten?" 

07 Dec, 2020 08:22:23 PM - X - "Geef de RES terug aan de centrale overheid, GL hoeft dit niet te 

doen!" 

07 Dec, 2020 08:22:23 PM - X  - "Waarom gefixeerd op windenergie in dit proces zijn er ook andre" 

07 Dec, 2020 08:22:23 PM - X - "ik begrijp deze meneer ook niet lees de chat wij zijn niet blij" 

07 Dec, 2020 08:22:23 PM - X - "NEE, Amsterdam is voor groenere energie, maar niet op deze 

maneir ingevuld" 

07 Dec, 2020 08:22:26 PM - X - "Waar is de achtertuin van Marieke zelf?" 

07 Dec, 2020 08:22:27 PM - X - "DATACENTRA" 

07 Dec, 2020 08:22:28 PM - X, Vereniging Amsteloever - "windturbines komen voor Amsterdam 

aan de rand, weg van bebouwing, maar voor de buurgemeenten en het landschap zijn die 

windturbines enorm aanwezig. Zonneweides zijn veel minder storend en kunnen groen omrand 

worden. Ook zonnepanelen op bestaande en nieuwe geluidsschermen" 

07 Dec, 2020 08:22:28 PM - laura - "Waarom een plan doordrijven waar totaal geen draagvlak voor 

is?" 

07 Dec, 2020 08:22:32 PM -  - "Kunt u uitleggen waarom er windmolen locaties worden gezocht 

dichtbij bewoning is, terwijl bewezen is dat windmolens in clusters en op zee veel efficiënter en 

effectiever zijn." 

07 Dec, 2020 08:22:32 PM - X - "energie transport is energie verspillen !!!" 

07 Dec, 2020 08:22:35 PM - X - "Hoeveel subsidie gaat Amsterdam bijdragen of voor hoeveel euro 

zal de gemeente garant staan als blijkt dat locaties te onzeker of mogelijk onrendabel blijken voor 

initiatiefnemers?" 

 

Antwoord: 

Dat wordt t.z.t. per locatie/gebied, met bijbehorende business case, bekeken.  

 

07 Dec, 2020 08:22:39 PM - X - "Nee, de amsterdammer is helemaal niet VOOR. Er is een kleine 

steekproef met misleidende vraagstelling geweest." 

07 Dec, 2020 08:22:41 PM - X - "Hou toch eens op met te stigmatiseren dat als je teg" 

07 Dec, 2020 08:22:42 PM -  - "Amsterdam, inevsteer in windenergie op zee. " 

07 Dec, 2020 08:22:43 PM - X - "AMBITIES ZIJN ER OM NIET TE HALEN!!" 
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07 Dec, 2020 08:22:47 PM - X - "Waarom luistert Groenlinks naar de mening van de industrie? Waar 

is jullie sociale gezicht?" 

07 Dec, 2020 08:22:48 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "Kunt u aangeven waarom in 

alle andere Europese grotere afstanden  van woonkernen wordt aangehouden?" 

07 Dec, 2020 08:22:49 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "De drukte in Amsterdam is enorm. In Amsterdam zijn er veel meer mensen die last 

hebben van een windmolen dan gemeentes met ruimte" 

07 Dec, 2020 08:22:51 PM - X - "Landelijk noord is slechts als optie meegenomen maar aan de 

grens met landelijk landsmeer zoekt u wel plaats voor windmolens hoe rijmt u dit?" 

07 Dec, 2020 08:22:54 PM - X - "•Hoe vaak gebeuren er ongelukken met windmolens en wat komt 

het meeste voor? " 

 

Antwoord: 

Zie: 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-

opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/risicozonering  

 

07 Dec, 2020 08:22:55 PM - X - "De ambitie is te groot!" 

07 Dec, 2020 08:22:56 PM -  - "Wie heeft bepaalt dat 50 ambitie past binnen Amsterdam ?????" 

07 Dec, 2020 08:22:57 PM - X - "het past binnen Amsterdam, conclusie staat dus al vast!!" 

07 Dec, 2020 08:22:57 PM - X - "Wat vindt de wethouder ervan dat tegenstanders in de 

zoekgebieden van windturbines worden weggezet als NIMBY’s door de gemeente Amsterdam 

(draagvlakonderzoek Amsterdam)? " 

07 Dec, 2020 08:22:57 PM - X  - "Waarom fixeren op windenergie zijn andere energiebronnen ook 

onderszoocht" 

07 Dec, 2020 08:22:58 PM - X - "Plaatsing binnen 600 meter kan alleen mits er voldoende 

draagvlak is. Hoe heeft u 'voldoende' gedefinieerd??" 

07 Dec, 2020 08:22:58 PM - X - "Hoezo past het binnen Amsterdam?" 

07 Dec, 2020 08:22:59 PM - X - "Waarom niet echt democratisch! Waarom niet voor de 

gemeenteraadsverkiezingen?" 

07 Dec, 2020 08:23:00 PM - X - "waarom heeft Amsterdam geen koppeling met energieslurpende 

industrie zoals data centres en de constante lampen-aan-situatie op de Zuidas?" 

07 Dec, 2020 08:23:00 PM - X - "waarom past 50MW binnen Amsterdam, met alle belangen die 

hier samenkomen?" 

07 Dec, 2020 08:23:06 PM - X - "Moet toch nog blijken?" 

07 Dec, 2020 08:23:07 PM - X - "De aanname dat elektriciteit die offshore wordt opgewekt 

evenredig naar het oosten van het land gedistribueerd zal worden is grote onzin. Offshore 

opgewekte elektra is voor de kustprovincies, het verlies zou veel te groot zijn." 

07 Dec, 2020 08:23:08 PM - X - "waarom stelt u de ambitie van 50mw niet bij?" 

07 Dec, 2020 08:23:08 PM - X - "Windmolens in de stad, is de prijs niet veel te hoog en dan bedoel 

ik niet alleen in geld?" 

07 Dec, 2020 08:23:08 PM - X - "waarom past de ambitie van 50 binnen A'dam? waar meet u dat 

aan af? " 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/risicozonering
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/risicozonering
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07 Dec, 2020 08:23:09 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "In de 

stad zijn de daken nog niet 10% in gebruik. Waarom daar niet veel meer inzetten op de 

zonnepanelen?" 

07 Dec, 2020 08:23:10 PM - X - "Zegt u nou echt dat landelijk Noord wordt uitgesloten van het 

zoekgebied door het effect op natuur?? Er werd aan het begin nog gezegd dat windmolens goed 

kunnen zijn voor de natuur..." 

07 Dec, 2020 08:23:13 PM - X - "Geluid draagt nog verder over water. Hoe moet dat tussen landelijk 

Noord en IJ/Zeeburg???" 

07 Dec, 2020 08:23:11 PM - X - "50MW past niet in Amsterdam, 50.000 inwoners krijgen 

onevenredig veel overlast voor een GL droom. De RES vraagt hier niet om!" 

07 Dec, 2020 08:23:16 PM - X - "• Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd van de direct omwonende, 

denk bijvoorbeeld bij het afbreken van een wiek op volle snelheid? Zijn hiervoor studies 

beschikbaar en zijn deze meegenomen in de zoekgebieden? " 

07 Dec, 2020 08:23:15 PM - X - "Kijk morgen naar Gezondheidsschade tgv Windturbines EEN 

VANDAAG 18.15u 8/12/2020" 

07 Dec, 2020 08:23:17 PM - X - "Wind op zee kan ook!" 

07 Dec, 2020 08:23:17 PM - X - "Dit is precies de rede dat ik niet werk voor de overheid van een 

vaag gelul dit zeg bah bah " 

07 Dec, 2020 08:23:18 PM - X - "ik slaap hier dus echt niet van dat je uberhaupt overweegt om ze 

op Ijburg te zetten..." 

07 Dec, 2020 08:23:20 PM - X - "Zou mooi zijn als de wijsheid die we inmiddels hebben van 

voorgaande windprojecten meenemen en niet in amsterdam opnieuw gaan doen." 

07 Dec, 2020 08:23:21 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "deze ambitie is NIET mogelijk binnen 

de grenzen van a'dam, maar dat moet nog blijken, want in deze fase zitten we toch nog?" 

07 Dec, 2020 08:23:22 PM - X - "Misschien lukt het al om het doel te behalen als op de zuidas 

ideereen niet thuis aan het werken is de lamp uit zou doen. " 

07 Dec, 2020 08:23:23 PM - X - "Houshoudens zijn maar een klein deel. Dat schiet niet op." 

07 Dec, 2020 08:23:23 PM - X - "Het is foute analyse dat de meeste amsterdamse voor zijn. Veel 

voorstanders maakte een voorbehoud, niet bewonders en nietin open gebieden." 

07 Dec, 2020 08:23:24 PM - X - "Als je TEGEN windturbines BINNEN de stadsgrenzen zijn, 

betekent dat NIET dat je TEGEN groene energie bent>" 

07 Dec, 2020 08:23:26 PM - X - "De stad moet volgens GroenLinks energieneutraal zijn. Echter, 

beperk het energieverbruik, bijvoorbeeld door energie duurder te maken voor het bedrijfsleven en 

het gebruik door bv het bedrijfsleven, met name de datacentra." 

07 Dec, 2020 08:23:27 PM - X - "In de buurt van IJburg verder op het Markermeer is een van de 

gebieden met de beste potentie qua opbrengst. Windmolesn bij de buren neerzetten is niet je 

verantwoordelijkheid nemen." 

07 Dec, 2020 08:23:27 PM - X - "Windturbines nabij woningen, nabij een natuurgeboed, dat KAN 

NIET" 

07 Dec, 2020 08:23:27 PM - X - "Hoeveel wil je precies opwekken? dan kunnen we meedenken. " 

07 Dec, 2020 08:23:28 PM - X - "als je windmolens zet van 6-8 mW dan heb je slechts 8 a 10 nodig" 

07 Dec, 2020 08:23:27 PM - X - ""het grootste gedeelte is voor,"...hoe zo dan? Het betreft louter 

een laag percentage vd bevolking die hier uberhaupt van af weet en met de vraagstelling heeft 

kunnen meedoen. " 
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07 Dec, 2020 08:23:27 PM - X - "Wat is het potentieel voor windmolens in Amsterdam volgens u? 

Niet de 50MW, toch? Jasper Groen van GroenLinks heeft immers al aangegeven 35 windturbines 

te willen. Waar eindigt het? Wat is het maximum potentieel?" 

07 Dec, 2020 08:23:30 PM - X - "Ik val er net pas in. Wat wordt er gezegd over Noord?" 

07 Dec, 2020 08:23:30 PM - X - "Tijdens de meeting in November werd gezegd dat er maximaal 3 

windmolens in de Haven kon worden geplaatst. Nu hoor ik dat daar maximiaal 50% gerealiseerd 

zou kunnen worden. Waar komt dat verschil vandaan/" 

07 Dec, 2020 08:23:30 PM -  - "Maar de Provincie voldoet al wel !!!" 

07 Dec, 2020 08:23:33 PM - X - "echt participeren." 

07 Dec, 2020 08:23:33 PM - X - "ik heb eerder neit de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan 

participatie. Ik cinf het heel; jammer dat tijdens deze sesisie geen vragen worden behadenld die 

eerder zijn gesteld. Om bij voorbaat vragen uit te slutien vind ik niet juist. " 

07 Dec, 2020 08:23:34 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Is dit geen prestigeproject aan het worden? Zeker omdat Amsterdam heel graag 

veel dichter bij dichtbevolkt gebied wil bouwen dan elders in Europa" 

07 Dec, 2020 08:23:36 PM - X - "Compenseert u de waardedaling van mijn woning?" 

07 Dec, 2020 08:23:39 PM - X - "Een groot gedeeelte dat wordt opgewekt gaat naar de 

datacenters?!?!" 

07 Dec, 2020 08:23:40 PM - X - "Is er al een deal gemaakt met externe partijen. Net als nij 

Amsterdam Noord het geval was? Deed GroenLinks ook alsof participatie van bewoners mogelijk 

was, maar bleek helemaal niet het geval te zijn geweest. " 

07 Dec, 2020 08:23:40 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "Het 

levert ook veel te weinig op." 

07 Dec, 2020 08:23:41 PM - X - "Waarom niet groot inzetten op zonnepanelen en isolatie van 

woningen" 

07 Dec, 2020 08:23:43 PM - X - "waar wordt de opgewerkte energie gebruikt? Ik mag hopen dat het 

niet naar de datacenters gaan" 

07 Dec, 2020 08:23:42 PM - ijburger - "voor datacenters?" 

07 Dec, 2020 08:23:42 PM - X - "Noord Holland voldoet al aan de eisen, dit is extra en niet perse nu 

nodig" 

07 Dec, 2020 08:23:42 PM - X - "Ik voel me absoluut in de steek gelaten door het college en deze 

wethouder; zoveel omwonenden , nu 25.000 en straks 50.000 die straks mogelijk op een 

steenworp afstand van windturbines wonen. Energieindustrie in dichtbevolkte wijken. Mag dat?" 

07 Dec, 2020 08:23:47 PM - X - "HOU DAAR MEE OP!!! " 

07 Dec, 2020 08:23:50 PM - X - "• Is het rendabel om in een dichtbevolkt gebied windmolens te 

plaatsen, studies wijzen uit dat ze meer stil staan dan draaien? " 

07 Dec, 2020 08:23:53 PM - X - "Ik vond de participatieavond in november niet echt participatie: je 

werd min of meer gedwongen de turbines in te tekenen. " 

07 Dec, 2020 08:23:52 PM - X - "Hoeveel planschade gaat de gemeente vergoeden?" 

07 Dec, 2020 08:23:53 PM - X - "In andere gemeente (o.a. Den Haag) hebben bewoners 

aangegeven overlast te hebben, om die reden staan de windmolens vaak uit. Hierdoor is het 

rendement nihil, worden de best practices van andere gemeente mee genomen om te zorgen dat 

niet dezelfde ‘fouten’ worden gemaakt?" 
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07 Dec, 2020 08:23:57 PM - X - "Waarom moeten we onze eigen broek ophouden, we zijn deel van 

Nederland en Europa" 

07 Dec, 2020 08:23:58 PM - X - "het gaat niet alleen om energie binnen Amsterdam maar ook om 

de gezondheid van de mensen" 

07 Dec, 2020 08:23:59 PM - X - "Kom met een ander woord dan OPHALEN, dan   wordt ik 

leeggetrokken, doe ik niet mee, delen we niets; is er dus geen participatie maar 

eenrichtingsverkeer" 

07 Dec, 2020 08:24:03 PM - X - "Waarom moeten de jonge kinderen en tieners in ZBE en IJburg 

opgroeien in nog meer lawaai; er zijn grensen!" 

07 Dec, 2020 08:24:04 PM - X - "@X: uw wonings is genoeg in waarde gestegen lijkt me. Lijkt me 

ook eens fijn een huis te kopen (35 jaar)" 

07 Dec, 2020 08:24:04 PM - X - "Amsterdam = MRA; dus waarom niet langs kanaal?" 

07 Dec, 2020 08:24:04 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "niet je eigen broek ophouden? wat een 

vreemde uitspraak als je ziet dat de provincie al tig x voldoet" 

07 Dec, 2020 08:24:06 PM - X - "Wil jullie meer of minder Windturbines???" 

07 Dec, 2020 08:24:09 PM - X - "De gemeentebesturen van Amsterdam en de Ronde Venen 

moeten eindelijk eens tot overeenstemming komen om elkaars grensgebieden te vrijwaren van 

windturbines. Amsterdam moet er bij Ronde Venen op aandringen het hele Geingebied uit te 

sluiten voor windturbines." 

07 Dec, 2020 08:24:09 PM - X - "Wind MOET niet: er zijn voldoende alternatieven die ook groen 

zijn" 

07 Dec, 2020 08:24:10 PM - X - "Je kunt je eigen broek ophouden als je OOK let op energieverbruik. 

Waarom wordt dit niet meegenomen? " 

07 Dec, 2020 08:24:11 PM - X  - "Eris toch ook CO2 reductie te halen uit het stoppen van 

energieopwekking uit biocentrales." 

07 Dec, 2020 08:24:14 PM - X - "WWAAR IS DE BREDE VISIE OP STAD EN OPEN LANDSCHAP" 

07 Dec, 2020 08:24:15 PM - X - "wat is de waarde van participatietraject als zovveel mensen niet 

deel konden nemen (niet op tijd geinformeerd, of uitgeloot)?" 

07 Dec, 2020 08:24:18 PM - X - "Wij kunnen als A'dam niet onze energie broek ophouden, omdat er 

zoveel datacentra zijn binnengehaald door de gemeente!" 

07 Dec, 2020 08:24:23 PM - X - "het is duidelijk dat hier geen draagvlak voor is op IJburg!" 

07 Dec, 2020 08:24:24 PM - X - "• Is er een onderzoek gedaan van windmolen geluid op 

huisdieren? " 

07 Dec, 2020 08:24:23 PM - X StopWindturbinesAetsveld - "het zoekgebied Wind 05 Gaasperplas 

moet absoluut uitgesloten worden en wel het gedeelte ten zuiden van de N236 ofwel de de 

Gaasp/Weespertrekvaart, het ligt te dicht tegen de provinciegrens van Utrecht aan. Bovendien is 

dit gehele gebied onderdeel van de Stelling van Amsterdam" 

07 Dec, 2020 08:24:24 PM -  - "Niemand heft u opgedragen over ambiteus te zijn. Tuurlijk 

energietransitie, maar wel op de juiste wijze en plekken. We hieven onze eigen broek niet op te 

hoduen in de drukbevolkte stad als mensen er echt veel last van krijgen. Groen Links luister nou 

toch eens. " 

07 Dec, 2020 08:24:26 PM - X - "de onmeetbare bijdrage aan de opwarming van de aarde staat in 

geen verhouding tot de lasten voor de burgers" 

07 Dec, 2020 08:24:26 PM - X - "Dit plan is DUUR ten koste van de Nederlandse belastingbetaler" 
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07 Dec, 2020 08:24:29 PM - X - "Kijk morgen naar Gezondheidsschade tgv Windturbines EEN 

VANDAAG 18.15u 8/12/2020" 

07 Dec, 2020 08:24:31 PM - X - "Die enquete was misleidend!" 

07 Dec, 2020 08:24:31 PM - X - "Van het zoekgebied Wind 05 Gaasperplas moet uitgesloten 

worden het gedeelte ten zuiden van de provinciale weg ( N236 ) ofwel Gaasp/Weespertrekvaart." 

07 Dec, 2020 08:24:32 PM - ijburger - "het is niet gemeten en de bewoners die tegen waren 

moesten weg uit de participatie" 

07 Dec, 2020 08:24:33 PM - X - "Diemen Gata ook windmolens onderzoek tegen de rand van 

Amsterdam Oost aan. Ingeklemd door enorm hoge masten en zoefende rotorbladen" 

07 Dec, 2020 08:24:39 PM - X - "Draagvlak is geen coalitieakkoord" 

07 Dec, 2020 08:24:39 PM - X - "We zetten windmolens neer voor de energiebehoefte van 

datacentra...." 

07 Dec, 2020 08:24:42 PM - X - "PAPIER IS GEDULDIG....Daar kan alles" 

07 Dec, 2020 08:24:50 PM - X - "• Is er onderzoek gedaan naar het verspreiden van fijnstof 

door windmolens?" 

07 Dec, 2020 08:24:48 PM - X - "Er is geen draagvlak " 

07 Dec, 2020 08:24:49 PM - X - " schrijf op: geen draagvlak op ijburg" 

07 Dec, 2020 08:24:49 PM - X  - "waar kan ik de uitkomsten van de enquete vinden?" 

07 Dec, 2020 08:24:50 PM - X - "Er is GEEN draagvlak onder de mensen in Oost!" 

07 Dec, 2020 08:24:51 PM - X - "Ik ben niet geinformeerd over het participatietraject." 

07 Dec, 2020 08:24:52 PM - X - "Het ligt te dicht tegen de provinciegrens aan ." 

07 Dec, 2020 08:24:54 PM - X  - "Niemand die ik spreek bij ons in IJburg zit te wachten op 

windturbines, en niemand heeft meegedaan aan een draagvlak onderzoek.... Dus er is geen 

draagvlak maar jullie doen alsof dat er wel is" 

07 Dec, 2020 08:24:54 PM - X - "Wat vindt u zelf van het draagvlak op dit moment?" 

07 Dec, 2020 08:24:54 PM - X StopWindturbinesAetsveld - "Zoekgebied Wind 05 " 

07 Dec, 2020 08:24:54 PM - X - "Waarom zijn sommige mensen die vragen wilden sturen niet 

uitgenodigd voor deze avond?" 

07 Dec, 2020 08:24:55 PM - X - "Draagvlak is in hoeverre de burger het beleid steunt. DE BURGERS 

STEUENEN DIT NIET!!!" 

07 Dec, 2020 08:24:55 PM - X - "Waarom niet groter kijken.....wel groot gebruikers het land binnen 

halen.....en wij als stadsbewoners mogen de windmolens in onze tuin....." 

07 Dec, 2020 08:24:57 PM - X - "De meeste Amsterdammers hebben hier gewoon voor gestemd, 

vooral op IJburg, daar overwegend D66 tijdens laatste verkiezingen. Dus gewoon rond Ijburg" 

07 Dec, 2020 08:24:58 PM - X - "Draagvlak is binnen GL" 

07 Dec, 2020 08:24:59 PM - X - "Beste mevrouw, ik heb GEEN enquete gekregen. Noch andere 

informatie omtrent dit zotte plan." 

07 Dec, 2020 08:24:59 PM - X - "Graag zoveel mogelijk windmolens en gooi die daken ook maar vol 

met zonnepanelen!" 

07 Dec, 2020 08:24:59 PM - X - "De enquete, weke enquete? Ik weet van niets? " 

07 Dec, 2020 08:25:01 PM - X - "U zegt steeds: "er ligt een ambitie" maar kunt u niet écht uitleggen 

waarom wij juist hier windenergie moeten opwekken? Want voor het klimaat is de locatie niet 

beter, integendeel." 

07 Dec, 2020 08:25:01 PM - X - "Ik ben trots op de Gemeente Amsterdam. Toont meer leiderschap 

dan haar burgers. Ga zo door!" 
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07 Dec, 2020 08:25:03 PM - X - "Waar wordt de opgewekte energie voor gebruikt? Meer dan helft 

van energieverbruik is zakelijk. Moeten hier bewoners voor bloeden?" 

07 Dec, 2020 08:25:03 PM - X - "Beste mevrouw, er is geen draagvlak!" 

07 Dec, 2020 08:25:05 PM - X - "Windturbines daar verstoren de Stelling van Amsterdam, het 

Geinlandschap en het NNN netwerk." 

07 Dec, 2020 08:25:06 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "U zegt steeds: er is nog niets besloten. Maar u gaat wel razendsnel. Heel moeilijk 

om echt te participeren bij de stand koming van besluitvorming. " 

07 Dec, 2020 08:25:07 PM - X - "er is op 5-11 een meting gedaan waaruit bleek dat iedereen op 1 

persoon na tegen was. 100% tegen dus!" 

07 Dec, 2020 08:25:07 PM - X - "al die herrie van die turbines in ons o zo stille stadje :)" 

07 Dec, 2020 08:25:08 PM - X - "Hoe staat de overlast en gezondheidsschade die van vele 

omwonenden van turbines in een stad zullen ervaren in verhouding tot het prestige van Groenlinks 

en de winst van enkele investeerders?" 

07 Dec, 2020 08:25:10 PM - X - "Wordt er ook ingezet op het besparen van energie? Stimuleren van 

isoleren huizen, etc." 

07 Dec, 2020 08:25:12 PM - X - "Wat vindt u er van dat de uitkomsten van het draagvlakonderzoek 

worden verdraaid?" 

07 Dec, 2020 08:25:16 PM - X - "We hebben het hier over ECHTE woongebieden met ECHTE 

mensen van vlees en bloed" 

07 Dec, 2020 08:25:18 PM - X - "Was er participatie voor bootbewoners in Noord?" 

07 Dec, 2020 08:25:18 PM - X - "In stadsdeel Oost zijn de coalitie partijen tegen de manier waarop 

GL dit doordrukt." 

07 Dec, 2020 08:25:19 PM - X - "Voorts doen turbines daar ernstig afbreuk aan de recreatieve 

functie van het gebied en veroorzaken ze overlast voor de omwonenden." 

07 Dec, 2020 08:25:20 PM - X - "Op de concept RES hebben met name organisaties en personen 

feedback gegeven die beroepsmatig met dit onderwerp bezig zijn. Berwonbers hebben hier niet of 

nauwelijks aan deelgenomen" 

07 Dec, 2020 08:25:21 PM - X - "Maar draagvlak uit Amsterdam Zuid voor windmolens in Noord of 

IJburg is natuurlijk waanzin" 

07 Dec, 2020 08:25:22 PM - X - "hoe weeg je dan het draagvlak/de meningen/standpunten/visies?" 

 

Antwoord: 

De belangen van de belanghebbenden zijn inzichtelijk gemaakt en openbaar 

gepubliceerd. Het is aan de volksvertegenwoordigers in de energieregio Noord-Holland 

Zuid om de belangen af te wegen volgens het afwegingskader van het nationaal 

programma RES.  Die belangenafweging wordt expliciet gemaakt in de RES 1.0.  

 

07 Dec, 2020 08:25:23 PM -  - "Gezondheidschade moet u serieus nemen. Hartklachten, 

slaapproblemen. " 

07 Dec, 2020 08:25:23 PM - X - "Ik heb niks vernomen moet het via Facebook weespersluis lezen " 

07 Dec, 2020 08:25:23 PM - ijburger - "ik heb me ruim van te voren aangemeld maar er was geen 

plek" 
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07 Dec, 2020 08:25:25 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "Dit is 

een adhoc ideetje. Nu kunnen jullie nog terug en plannen maken voor echt groene energie die 

geen hinder olevert voor bewoners, jeugd, ouderen en iedereen." 

07 Dec, 2020 08:25:27 PM - X - "als je algemene vragen stelt over windwenergie zijn mensen voor, 

ik ook. Maar natuurlijk niet zo dicht bij bebouwing. Dat zat niet in de vraagstelling!" 

07 Dec, 2020 08:25:28 PM - ijburger - "48 maar" 

07 Dec, 2020 08:25:29 PM - X - "Energieproductie is één van de pijlers. Reductie van energebruik 

van huishoudens is er ook één waar morgen al mee begonnen kan worden. toch zie ik daar 

bedroevend weinig voortgang in terwijl gelijk ook veel geld en energie wordt gestopt ook 

duurzame energie te verspillen. " 

07 Dec, 2020 08:25:32 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "mensen zijn uitgeloot - 

hoezo participatie?" 

07 Dec, 2020 08:25:32 PM - X - "Tenslotte zijn ze strijdig met de de intenties waarmee de 

grenswijzing tussen Amsterdam en Abcoude tot stand zijn gekomen om het Geingebied te 

beschermen door het onder één bestuur te brengen." 

07 Dec, 2020 08:25:33 PM - X - "Liggen de zoekgebieden dan al vast??" 

07 Dec, 2020 08:25:35 PM - X - "Deze 17 molens leveren minder dan 0,5% van de Amsterdamse 

energiebehoefte. Zoveel overlast en schade aan gezondheid en natuur voor minder dan 0,5%????" 

07 Dec, 2020 08:25:36 PM - X - "Er is geen draagvlak. Jullie spelen wijken tegen elkaar uit door de 

verschillende regios apart te nemen en dan de molens in de andere regios te laten plaatsen. 

Niemand wil deze molens in natuurgebied, recreatiegebied en woongebied" 

07 Dec, 2020 08:25:38 PM - X - "Wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden van 

energiebesparing (industrie en woningen)?" 

07 Dec, 2020 08:25:38 PM - X - "Ik zie in de verslagen te weinig van de weerstand en andere ideeen 

meegenomen en genoteerd worden." 

07 Dec, 2020 08:25:38 PM - X - "Molens in Amsterdam hebben meer subsidie nodig dan elders. Dus 

mooi weer spelem opkoste van de belastingbetaler." 

07 Dec, 2020 08:25:39 PM - X - "U bent van harte welkom op IJburg om deze visie nogmaals te 

verkondigen." 

07 Dec, 2020 08:25:41 PM - X - "ik geen van jullie klagen over de constante herrie van de A10" 

07 Dec, 2020 08:25:42 PM - X - "Ik begrijp nu waarom wethouders niet op werkbezoek komen, bijv 

Zeeburgereiland. Lokale politiek luistert met een oor" 

07 Dec, 2020 08:25:43 PM - X - "hou op over draagvlak. De wethouder geeft daar niets om" 

07 Dec, 2020 08:25:44 PM - X - "Best doen ?...." 

07 Dec, 2020 08:25:44 PM - X - "Er waren maar heel weinig plekken beschikbaar." 

07 Dec, 2020 08:25:47 PM - X - "ik was geinteresseerd maar hoe had ik moeten weten dat de 

participatieavonden er waren?" 

07 Dec, 2020 08:25:47 PM -  - "Het aanwijzen van een zoekgebied start de participatie met 

commerciële initiatiefnemers! Participatie na participatie zal volgen waarbij men winst zal willen 

maken. Ofwel, bewoners zullen zich moe moeten strijden. Hoe kunt u dit voorkomen?" 

07 Dec, 2020 08:25:47 PM - X - "er werd ook geloot om er wel of niet bij te mogen zijn. in corona 

tijd ook niet zo eenvoudig. Het wordt er veel te snel doorheen gedrukt." 

07 Dec, 2020 08:25:48 PM - X - "politieke participatie en beinvloeding is wat anders dan een goed 

aprticipatietraject vormgeven" 
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07 Dec, 2020 08:25:50 PM - X - "Sluit u aan bij ons verzet en bezoek 

https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/" 

07 Dec, 2020 08:25:51 PM - X - "Zo breed mogelijk uitnodigen? Ik heb nog nooit enige brief of 

informatie over dit onderwerp gehad. ook niet in lokale krant zoals de Brug." 

07 Dec, 2020 08:25:51 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Er is al zoveel wel besloten. de zoekgebieden zijn al besloten. Er kan slechts 

geschoven worden met windmolens, er is geen ruimte meer om iets van de plannen te vinden. " 

07 Dec, 2020 08:25:53 PM - X - "Zelfs voor het openen van de stoep, krijgen we ene brief van de 

gemeente. Hoe komt het dat dit niet officiele via ene brief gaat? Dit heeft zoveel meer impact. 

Wat heeft u gedaan om 'ons'te bereiken?" 

07 Dec, 2020 08:25:57 PM - X - "Ik hoor geen draagvlak als ik mensen spreek....." 

07 Dec, 2020 08:25:58 PM - X - "Zijn windmolens de beste manier binnen de RES om aan onze 

target te voldoen als Amsterdam? Of zijn andere initiatieven ook uitvoerig onderzocht?" 

07 Dec, 2020 08:26:00 PM - X - "straks als IJburg eenmaal een zoekgebied is, staan we als 

bewoners met lege handen. " 

07 Dec, 2020 08:26:00 PM - X - "Er had een briefje gestuurd kunnen worden. " 

07 Dec, 2020 08:26:04 PM - X - "@Rob: er is niet heel veel herrie van de snelweg." 

07 Dec, 2020 08:26:06 PM - X - "Dit project is alleen maar prestige" 

07 Dec, 2020 08:26:06 PM - X - "Hoe groot was de draagvlak meting, of te wel wat is de 

kwantatieve waarde van de draagvlak meting waar u het iedere keer over heeft" 

07 Dec, 2020 08:26:07 PM - X - "Voor minder geld kan veel meer rendement elders gehaald 

worden. Een goede business case is niet mogelijk." 

07 Dec, 2020 08:26:09 PM - X - "Dit is niet het antwoord op de vraag. " 

07 Dec, 2020 08:26:09 PM - X - "50MW is GL ambitie, niemand is tegen windenergie maar GL 

creeert weerstand. Hoe zie Doorninck dit " 

07 Dec, 2020 08:26:10 PM - X - "Wie gaat de windturbines daar neerzetten en hoeveel subsidie 

krijgen deze partijen?" 

07 Dec, 2020 08:26:11 PM - X - "Je gaat toch niet windmolens plaatsen op de laatste natuur 

stukjes?" 

07 Dec, 2020 08:26:11 PM - ijburger - "huh breed buurvrouw moest weg uit participatie omdat 

tegen" 

07 Dec, 2020 08:26:13 PM - X - "omdat we het elkaar vertellen" 

07 Dec, 2020 08:26:15 PM - X - "verleiden met deelnemen, wat niets opleverd. Alleen last" 

07 Dec, 2020 08:26:19 PM - X - "Het idee van gemeentelijke autarkie is één gotspe... hoezo moeten 

we onze eigen broek ophouden???? Hoe zit dat dan met de akkerbouw en de bosbouw en de 

veeteelt binnen Amsterdam" 

07 Dec, 2020 08:26:21 PM - X - "in het Sciencepark, waar heel eenvoudig in centraal gelegen 

brievenbussen is te flyeren zijn op die manier geen uitnodigingen voor participatie verspreid. 

Waarom niet?" 

07 Dec, 2020 08:26:22 PM - X - "U geeft aan dat er veel meer participatie komt omdat mensen hun 

verhaal willen doen. Nee, de groep mensen die meepraat groeit nu heel erg rap, omdat iedereen 

zijn zorgen wil uiten!" 

07 Dec, 2020 08:26:23 PM - X - "zet die dingen op industrie terrein" 
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07 Dec, 2020 08:26:23 PM - X - "Je gaat toch niet windmolens plaatsen op de laatste natuur 

stukjes?" 

07 Dec, 2020 08:26:23 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "Bij deze 

mijn negatieve stem alvast, die verandert echt niet door dit soort eenzijdige bijeenkomsten via de 

computer." 

07 Dec, 2020 08:26:23 PM - X - "mw van doornik, u kunt gewoon een brief aan alle inwoners sturen. 

dat doe de gemeente regelmatig" 

07 Dec, 2020 08:26:24 PM - X - "waarom staan bewoners niet als categorie deelnemers? Nu 

verdwijnen die in de restcategorie 'anders'" 

07 Dec, 2020 08:26:29 PM - X - "Op zeeburgereiland krijgen wij elke week een brief over elke 

prullenbak, niet over de windmolens" 

07 Dec, 2020 08:26:29 PM - X  - "als veel mensen nee zeggen, is dat dan een reden om het niet te 

overwegen" 

07 Dec, 2020 08:26:29 PM - X - "Als je iedereen in een zoekgebied "bereikt" en er komt een "brede 

discussie", kunnen bewoners het dan nog tegenhouden? Of is het meer voor de vorm?" 

07 Dec, 2020 08:26:29 PM - X - "Groen Links gaat mega verliezen komende verkiezing" 

07 Dec, 2020 08:26:30 PM - X - "de groep groeit maar het draagvlak neemt daarmee af" 

07 Dec, 2020 08:26:32 PM - X - "Je gaat toch niet windmolens plaatsen op de laatste natuur 

stukjes?" 

07 Dec, 2020 08:26:33 PM -  - "Natuurmonumenten zit niet aan tafel terwijl u zegt dat 

natuurorganisaties meewerken? Hoe rijmt u dit?" 

07 Dec, 2020 08:26:35 PM - X - "Dit is een nieuwe vraag :)" 

07 Dec, 2020 08:26:37 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "bent u bereidt de gezondheid 

van Amsterdammers op te offeren voor het zogenaamde algemene belang?" 

07 Dec, 2020 08:26:38 PM - X - "Interessant dat jongeren wel voor lijken. Jammer dat de oudere 

generaties niet naar de toekomst willen kijken." 

07 Dec, 2020 08:26:39 PM -  - "IJburg e.o. is om allerlei redenen niet een geschikt gebied voor 

windmolens, zeker niet voor windmolens van 200m hoog. " 

07 Dec, 2020 08:26:42 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Dichtbevolkt gebied is per definitie geen optie, immers 97% is tegen in eigen 

gebied. Er is dus geen draagvlak " 

07 Dec, 2020 08:26:42 PM - X - "Waarom hecht u zoveel waarde aan de mening van bewoners 

welke sowieso al weten dat ze hier geen last van zullen ondervinden (Centrum / Zuid)" 

07 Dec, 2020 08:26:43 PM - X - "Een windturbine levert ongeveer 20.000 euro op voor de omgeving 

per jaar. Vindt u dat de opbrengst van 1 windturbine per jaar in verhouding staat tot 40.000 

omwonenden die er last van hebben en er 50 cent per jaar voor terug krijgen?" 

07 Dec, 2020 08:26:44 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "hoe kunnen we deze turbines 

tegenhouden?" 

07 Dec, 2020 08:26:44 PM -  - " U moet alle vragen beantwoorden. " 

07 Dec, 2020 08:26:47 PM - X - "Waarom zijn we niet (ook niet door stadsdeel Noord) betrokken bij 

participatiebijeenkomsten? Worden de bootbewoners aan de Durgerdammerdijk tussen de 

Zeeburgertunnel het Blauwe Hoofd niet uitgenodigd? Doet stadsdeel Noord wel mee?" 
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07 Dec, 2020 08:26:54 PM - X - "Je gaat toch niet windmolens plaatsen op de laatste natuur 

stukjes?" 

07 Dec, 2020 08:26:59 PM - X- "Welke alternatieven zijn er onderzocht en kunnen worden 

voorgelegd door het gemeente bestuur. " 

07 Dec, 2020 08:27:00 PM - X - "Jongeren en ouderen hebben dezelfde belangen. Geen 

schijntegenstelling creëren!" 

07 Dec, 2020 08:27:00 PM - X - "Kunnen we jongeren hierin een grotere stem geven? Tenslotte 

hebben wij nog een heel leven voor ons met een aarde die verder verslechtert..." 

07 Dec, 2020 08:27:01 PM - X - "Waarom geen windmolens in het Centrum en Zuid?" 

07 Dec, 2020 08:27:04 PM - X - "Graag ALLE vrgaen meenemen! Niet alleen de nieuwe, svp." 

07 Dec, 2020 08:27:04 PM - X - "Misschien is kijken naar welke vragen elke keer terugkomen ipv 

alles negeren " 

07 Dec, 2020 08:27:04 PM - X - "X Er zijn helemaal geen uitnodigingen verstuurt naar bewoners" 

07 Dec, 2020 08:27:09 PM - X - "Hoe kan je zorgen dat de windmolens niet geplaatst worden in 

Driemond? en Diemerbos?" 

07 Dec, 2020 08:27:09 PM - X - "Bent u het niet met me eens dat het aantal vragen in de chat een 

teken is dat de participatie compleet mislukt is?" 

07 Dec, 2020 08:27:09 PM - X - "Wat een waardeloze sessie, maar wat zou het, straks weer in de 

media roepen dat 300 mensen actief geparticipeerd hebben, joepie!" 

07 Dec, 2020 08:27:12 PM - X - "De aanleg van kleine aantallen windmolens in verschillende 

gebieden is toch niet efficient?Alle infra die in al die gebieden dan weer moeten worden aangelegd 

maakt het relatief duur en mogelijk zelfs niet rendabel.  " 

07 Dec, 2020 08:27:13 PM - X - "Graag een document ter beschikking stellen waarin alle vragen 

beantwoord worden" 

07 Dec, 2020 08:27:14 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Waarom windturbines, waarom geen zonneenergie op ijburg. Ga daar in 

investeren. " 

07 Dec, 2020 08:27:15 PM - X - "Waarom gaan we experimenteren in Amsterdam Oost met 

Amsterdammers om aan een klimaatdroom van een kleine groep te voldoen?" 

07 Dec, 2020 08:27:19 PM - X - "Waarom is er. NIet vanaf dag 1 meer moeite genomen om mensen 

te bereiken? Moest mogelijk zijn en nu zijn we allemaal overbezorgd. Als er meteen al goede 

participatie opties waren,  was dat het proces ten goede gekomen" 

07 Dec, 2020 08:27:20 PM - X - "Wat een toneel" 

07 Dec, 2020 08:27:21 PM - X - "Wat gaat de gemeente doen aan waardevermindering van 

woningen in de buurt van windmolens?" 

07 Dec, 2020 08:27:33 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "dit deel is net zoals de vorige sessie 

geen participatie, maar gewoon luisteren, ik heb niet het idee dat ik nu gehoord word" 

07 Dec, 2020 08:27:35 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "wat een schijnvertoning" 

07 Dec, 2020 08:27:38 PM - X - "Concept groenvisie is in de maak" 

07 Dec, 2020 08:27:38 PM - X - "ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN! Wij zijn tot nu toe niet 

geinformeerd en wensen nu graag antwoord" 
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07 Dec, 2020 08:27:38 PM - X - "In hoeverre wordt er rekening gehouden met de bewoners in 

weespersluis? Heel; veel mensen hebben net een dure woning gekocht en wij maken ons ernstig 

zorgen over ons woongenot" 

07 Dec, 2020 08:27:39 PM - X - "Ik heb het gevoel dat we naar een proces zitten te kijken dat allang 

het politieke spel heeft gespeelt. En wij zijn de dupe," 

07 Dec, 2020 08:27:41 PM - X - "Burgers staan 10-0 achter in dit proces" 

07 Dec, 2020 08:27:43 PM - X - "Jammer dat de negatieve reacties de boventoon voeren, terwijl de 

meerderheid van de Amsterdammers voor de windagenda is :)" 

07 Dec, 2020 08:27:43 PM - X - "Wanneer kan ik het antwoord op mijn vragen verwachten?" 

07 Dec, 2020 08:27:46 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Windmolens elders zorgen voor veel problemen. Leer daar van! " 

07 Dec, 2020 08:27:47 PM - X - "Mag oook morgen hoor." 

07 Dec, 2020 08:27:48 PM - X - "Alle natuur organisaties zijn tegen, de bewoners in de 

zoekgebieden zijn tegen, de stadsdeelraad Oost is tegen. Welke weging gebruikt u om draagvlak 

te bepalen??" 

07 Dec, 2020 08:27:49 PM - X - "Waarom wordt de brede discussie niet echt breed gevoerd - dat wil 

zeggen, energie, biodiversiteit, recreatie, wonen, en dan allemaal bij elkaar? Op deze manier heb 

je de energie doelstelling behaald en heb je een onleefbare stad. " 

07 Dec, 2020 08:27:50 PM -  - "Dit is geen participatie, dit is een protestbijeenkomst. U hoort ons 

niet omdat we op mute staan, maar dit is onze stem" 

07 Dec, 2020 08:27:50 PM - X - "Waarom niet meer oude woningen tegen de vlakte en mooie 

nieuwbouw zoals op IJburg, dan kan zowel de CO2 uitstoot als de woningnood verholpen worden" 

07 Dec, 2020 08:27:51 PM - X - "Waarom heeft de gemeente heel selctief de uitkomsten van eht 

draagvlakonderzoek naar buiten gebracht? " 

07 Dec, 2020 08:27:51 PM - X - "Wij willen antwoorden op onze vragen" 

07 Dec, 2020 08:27:52 PM - X - "U" 

07 Dec, 2020 08:27:55 PM - X - "Waarom zo dicht op huizen, terwijl toch bekend is dat er last van 

komt. Geluid, slagschaduw, gezondheidsklachten?" 

07 Dec, 2020 08:27:55 PM - X - "jongeren zijn veel mobieler en hebben niet echt idee over een 

directe woontoekomst" 

07 Dec, 2020 08:27:57 PM - X - "Je gaat toch niet windmolens plaatsen op de laatste natuur stukjes, 

de laatste stukjes groen en open landschap??" 

07 Dec, 2020 08:27:58 PM - X - "Wat is de conclusie die u trekt uit het grote aantal vragen en het 

feit dat heel veel mensen nog niet eerder een sessie heeft meegemaakt?" 

07 Dec, 2020 08:27:59 PM - X - "Veel dank! Nee, ook oude svp..." 

07 Dec, 2020 08:28:00 PM - X - "erg teleurstellend deze presentatie. Een richtingsverkeer 

wederom" 

07 Dec, 2020 08:28:00 PM - X - "wij hebben een nota natuur, en vervolgens wij hebben afwijkingen 

vastgesteld .. SIC" 

07 Dec, 2020 08:28:01 PM - X - "Dit plan gaat in teen alle adviesen van ruimtelijke ordenings 

adviseurs. Dat valttegen van groen linksd" 

07 Dec, 2020 08:28:02 PM - X - "Alleen de vragen die jullie goed uitkomen worden beanrwoord." 

07 Dec, 2020 08:28:03 PM - X - "word de chat gepubliceerd?" 
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07 Dec, 2020 08:28:04 PM - X - "Voelt als een monoloog waarbij geen participatie als doel is 

gesteeld" 

07 Dec, 2020 08:28:06 PM - X - "worden de boot bewoners van Durgerdammerdijk meegenomen 

in de metingen van geluidsoverlast en leef kwaliteit " 

07 Dec, 2020 08:28:06 PM - X - "Antwoorden!" 

07 Dec, 2020 08:28:08 PM - X - "waarom geen axiale turbines ivm bv schadu slag" 

07 Dec, 2020 08:28:11 PM - X - "WAT ZEG JE TEGEN DE VOGELS IN IJBURG" 

07 Dec, 2020 08:28:12 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "En de opmerkingen ook beantwoorden graag" 

07 Dec, 2020 08:28:12 PM - X - "Hoe is het mogelijk dat je in een recreatiegebied en een 

natuurgebeid windmoles wilt plaatsen? " 

07 Dec, 2020 08:28:16 PM - X - "mag het groen vrij blijven van windturbines?" 

07 Dec, 2020 08:28:17 PM - X - "ok graag ouden vragen beantwoorden svp aangezien heel veel 

mensen uitgeloot zijn geweest voor participatieavonden" 

07 Dec, 2020 08:28:19 PM - X - "Het grootste deel van de Amsterdammers spreekt dus steun uit 

voor de windagenda. Met name jongeren. Hoe zorgen we dat deze Amsterdammers, en niet alleen 

de tegenstanders, meer aan het woord komen?" 

07 Dec, 2020 08:28:20 PM - X - "als de vragen niet bevredigend zijn beantwoord geldt deze toch 

ook als nieuw?" 

07 Dec, 2020 08:28:25 PM - X - "op welke manier worden bewoners in de toekomst wel in staat 

egsteld om te participeren?" 

07 Dec, 2020 08:28:28 PM - X - "• Is er een onderzoek beschikbaar of geluid over water 

verder draagt dan over land? Ja: wat is de impact voor IJburg en Zeeburg hiermee rekening 

gehouden? Nee: wordt dit onderzocht alvorens de definitieve plekken te bepalen en wordt het 

rapport openbaar gepubliceerd?" 

07 Dec, 2020 08:28:29 PM - X - "Draagvlak = niet hetzelfde als een meerderheid in de raad!" 

07 Dec, 2020 08:28:30 PM - X - "Als je CO2-neutraal wilt worden en burgers, natuur en landschap 

wilt sparen, waarom sluit je dan de enige oplossing die echt zoden aan de dijk zet en superschoon 

is bij voorbaat uit, namelijk kernenergie?!" 

07 Dec, 2020 08:28:34 PM - X - "Vakjes inkleuren is geen participatie" 

07 Dec, 2020 08:28:37 PM - X - "De afwegingskaders zullen wel vanuit de Nota Duurzaam 

Landschap voorgesorteerd zijn. " 

07 Dec, 2020 08:28:38 PM - X - "Wanneer start het participatie traject?" 

07 Dec, 2020 08:28:40 PM - X - "Welke onderzoeken heeft de gemeente amsterdam gehanteerd 

die rekening houden met het sterker dragende karakter van geluid op water t.o.v. land?" 

07 Dec, 2020 08:28:41 PM - unknown - "Ik verwacht als de echte participatie start, dat mensen dan 

ook huis-aan-huis worden uitgenodigd om mee te beslissen. Net als bij de plaatsing van een 

container of verplaatsen van een boom. " 

07 Dec, 2020 08:28:41 PM - X - "Kunt u garanderen dat in een eventuele vergunning komt te staan 

dat de windturbines stilgezet dienen te worden zodra er slagschaduw optreedt? En niet pas na de 

wettelijk toegestane 5:40 uur." 

07 Dec, 2020 08:28:42 PM - mevr. X - "gebuik de geluidswallen van de a10 voor zonneenergie" 

07 Dec, 2020 08:28:42 PM - X - "Dank voor deze informatie - er is me veel duidelijk geworden. 

Moeilijk besluit maar waardering voor de pogingen op burgers te betrekken" 
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07 Dec, 2020 08:28:43 PM - X - "Waarom mogen we niet meepraten tijdens deze bijeenkomst. De 

chat is roepen in de woestijn. De gemeente luistert niet naar haar burgers. Hoe kan de gemeente 

dit verantwoorden? " 

07 Dec, 2020 08:28:46 PM - X - "Windmolens positieve effecten op natuur, omdat er dan geen 

woningen kunnen komen? Is dit het nieuwe beleid van GroenLinks?? Zorgwekkend!!" 

07 Dec, 2020 08:28:51 PM - X - "• Wordt er permanente geluid meetapparatuur geplaatst om de 

norm van 47 Lden en 41 Lnight te handhaven?" 

07 Dec, 2020 08:28:50 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "raadsbesluit voor participatie is geen participatie" 

07 Dec, 2020 08:28:51 PM - X - "oftewel jongeren zien minder de directe consequenties van 

plaatsing, die gaan veel vaker van huis of verhuizen voor studie etc" 

07 Dec, 2020 08:28:52 PM - X - "raadsbesluit van wanneer? Wanneer is IJburg aangewezen?" 

07 Dec, 2020 08:28:55 PM - X - "Ik heb net mijn erfpacht afgekocht op basis van een BSQ? Wat is 

het effect van een windmolen op de BSQ op IJburg? " 

07 Dec, 2020 08:28:59 PM -  - "U biedt mijn gezondheid aan. Dat accepteer ik niet " 

07 Dec, 2020 08:28:58 PM - X - "4 extra windmolens in de Noordzee zijn goedkoper, efficiënter en 

leveren meer energie. Waarom in vredesnaam dit gekke plan naast woonwijken?" 

07 Dec, 2020 08:28:59 PM -  - "Hoe garandeert u de veiligheid op het water voor surfers, zeilers, 

zwemmers, fluisterboten, suppers etc. ervan uitgaande dat de molens volop draaien en dus veel 

herrie maken. Communiceren is niet mogelijk. Hoe voorkomt u dodelijke ongevallen. Gaat om 

IJmeer!" 

07 Dec, 2020 08:29:00 PM - Britte - "U kunt vragen en antwoorden van eerdere bijeenkomsten 

rustig teruglezen op: https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam"  

07 Dec, 2020 08:29:05 PM - X - "Ik ben nog nergens tegengekomen dat er in het meten van 

geluidsniveau (dus niet per definitie afstandsnorm) rekening is gehouden met het feit dat wat een 

veel lager (zoniet laagste) geluidsabsorbtieniveau heeft; is daar onderzoek naar gedaan en hoe 

wordt daar rekening mee gehoude" 

07 Dec, 2020 08:29:05 PM - X - "raadsbesluit is ook voorbereid. Dus wat was de overweging bij 

deze zoekgebieden?" 

07 Dec, 2020 08:29:05 PM - X - "Wanneer moet b & w hierover een beslissing nemen? wat is de 

tijdlijn?" 

07 Dec, 2020 08:29:06 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "wordt er al gepraat met 

windmolenbouwers, liggen er al contracten, zijn er al gesprekken?" 

07 Dec, 2020 08:29:06 PM - X - "Om geloofwaardig te worden zullen alle antwoorden op de 

gestelde vragen publiek beschikbaar gesteld moeten worden en meegenomen moeten worden in 

de afweging voordat überhaupt nagedacht wordt waar 1 windturbine geplaatst gaat worden" 

07 Dec, 2020 08:29:10 PM - X - "Het zijn windturbines en geen molens!" 

07 Dec, 2020 08:29:10 PM - X, - "IJburg wekt heel veel zonneenergie op. Er is nog veel ruimte voor 

meer. Het centrum heeft nauwelijks zonneenergie. Waarom moeten wij ook nog de energie voor 

andere delen van Amsterdam opwekken?" 

07 Dec, 2020 08:29:11 PM - X - "ga nu eens echte discussies aan met mensen die mogelijk dit 

opgedrukt krijgen" 

https://energieregionhz.nl/documenten#amsterdam
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07 Dec, 2020 08:29:13 PM - X - "wilt u bij beantwoorden van de vragen antwoord geven op de 

vraag welke mensen uitgenodigd zijn voor vast stellen zoekgebieden?" 

07 Dec, 2020 08:29:13 PM - ijburger - "mijn gevel is van glas op 300 meter van lokatiew. Krijg ik 

isolatie net als bij schiphol" 

07 Dec, 2020 08:29:13 PM - X - "Welk gemeenteraadsbesluti was dat?" 

07 Dec, 2020 08:29:15 PM - X - "Hoe kunnen wij tegen het gemeenteraadsbesluit stemmen?" 

07 Dec, 2020 08:29:19 PM - X - "Wouter, wij zijn grotendeels voor duurzame energie maar dit is 

geen manker van doen en er schijnenalternatieven te zijn. Wij voelen ons (nog) niet gehoord. 

Vandaar zoveel negatieve reacties" 

07 Dec, 2020 08:29:17 PM - X - "Ga eens zoeken buiten de drukste stad van Nederland. De lucht is 

hier al vies, het verkeer druk, weinig groen en rust/Dus de molens kunnen elders. " 

07 Dec, 2020 08:29:18 PM - X - "wanneer en door wie worden de definitieve locaties bekend 

gemaakt? welke invloed kunnen onwnenden (buiten het politieke proces) daar nog invloed op 

hebben?" 

07 Dec, 2020 08:29:18 PM - X - "Een raadsbeluit is geen reden voor de zoektgebieden. Wat isde 

reden dat de raad daartoe besloten heeft?" 

07 Dec, 2020 08:29:24 PM - X - "Er heeft al een gemeente raadsbesluit plaastgevonden - wat is dan 

de functie van al deze avonden? " 

07 Dec, 2020 08:29:25 PM - X - "50MW in zon is vrij gemakkelijk te realiseren. Zonder overlast voor 

mens en natuur. Het gaat toch om 'energie', en niet 'we moeten wind-overlast creeeren'?" 

07 Dec, 2020 08:29:34 PM - X - "• Wie ziet erop toe dat de geluidsnorm niet wordt overschreden?  •

 Krijgen wij als directe bewoners toegang tot de informatie mbt geluid? " 

07 Dec, 2020 08:29:34 PM - X - "Jullie zijn ingegaan op onze zorgen in de sessie november? Dit is 

helemaal niet waar! Degene die er  niet mee eens waren, moesten de meeting verlaten. Ik mocht 

mijn mening helemaal niet uiten!" 

07 Dec, 2020 08:29:39 PM - X - "Graag een centrale plek met alle (ook oude) vragen en 

antwoorden." 

07 Dec, 2020 08:29:39 PM - X - "Die 3.5 worden niet eens meer gemaakt.." 

07 Dec, 2020 08:29:39 PM - X - "Hoe en waar kunnen we tegen dit plan stemmen?" 

07 Dec, 2020 08:29:39 PM - X - "Kan nog een keer worden geschetst wat de volgende stappen zijn 

en wanneer er inspraakmogelijkheden zijn?" 

07 Dec, 2020 08:29:42 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "Er zijn alternatieven - waaro 

de windturbines door onze strot duwen? terwijl bekend is dat mensen ziek worden van deze 

turbines" 

07 Dec, 2020 08:29:43 PM - X - "Is Groenlinks niet als de dood voor de electorale schade die dit 

proces in Amsterdam landelijk gaat veroorzaken. Groenlinks = onbetrouwbaar" 

07 Dec, 2020 08:29:45 PM - X - "Bouw ze lekker in je eigen achtertuin" 

07 Dec, 2020 08:29:46 PM -  - "Windturbiens op zee, grote, en bij elkaar. Kijk naar het grote 

plaatje. " 

07 Dec, 2020 08:29:47 PM - X - "Als het niet kan, dan kan het niet." 

07 Dec, 2020 08:29:52 PM - X - "Nee niet minder, meer turbines! We moeten onze klimaatdoelen 

halen" 

07 Dec, 2020 08:29:52 PM - X - "@X: Dat zal best, maar de meerderheid van Amsterdammers is 

voor de windagenda. Dat betekent dus concessies. Zo simpel is het." 

07 Dec, 2020 08:29:52 PM - X - "Doe het dan ook niet" 
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07 Dec, 2020 08:29:53 PM - ijburger - "kijk eens naar de haanstrakade en bv polygoongracht 

allemaal glazen gevels. Dat resoneert lekker" 

07 Dec, 2020 08:29:54 PM - X - "jullie hebben als gemeente in de eerste plaats te maken met de 

belangen van de inwoners!!! " 

07 Dec, 2020 08:29:55 PM - X - "Ik zag een argument dat het geluid van de snelweg de windturbine 

overstemd... dit gaat natuurlijk overdag misschien wel op, maar hoe zit dit ‘Snachts dan? Of slapen 

windmolens ook." 

07 Dec, 2020 08:29:55 PM - X - "X. Dus er is  al besloten door de raad, inspraak is een wassen neus" 

07 Dec, 2020 08:29:57 PM - X - "Windturbines tegenover Zeeburgereiland, IJburg of bij andere 

bewoning, zou simpelweg ongepast zijn. En een politieke blunder.   " 

07 Dec, 2020 08:29:57 PM - X  - "Even opnieuw, het is zorgelijk dat Landelijk Noord nog steeds 

binnen de zoekgebieden valt. De tuin van Amsterdam dient toch deze waarde behouden. 

Niemand zit te wachten op een beoogt natuurzone die bebouwt wordt met windmolens. Haal 

alsjeblieft deze dreiging weg." 

07 Dec, 2020 08:30:02 PM - X - "Turbines van 150 meter zijn niet rendabel te maken" 

07 Dec, 2020 08:30:03 PM - X - "Als de hoogtebeperking is, is er toch geen businnescase die 

toekomstbestendig is?" 

07 Dec, 2020 08:30:03 PM - X - "op de tekening krijg ik 400 mt. voor mijn gevel een molen. Met 350 

water ertussen........zal ik maar vast de ziektewet in gaan" 

07 Dec, 2020 08:30:05 PM - X - "Dit is het einde van groen Links" 

07 Dec, 2020 08:30:06 PM -  - "Hoe kan een traumahelikopter of politiehelikopter, die regelmatig 

boven het IJmeer hangen, nog veilig hun werk doen? " 

07 Dec, 2020 08:30:09 PM - X - "De gemeenteraad is er toch voor haar burgers? Of zijn de 

Amsterdammers er voor de gemeenteraad?" 

07 Dec, 2020 08:30:12 PM - X - "weet je hoe hoog 146 m is?" 

07 Dec, 2020 08:30:15 PM - X - "Kunt u aangeven of het beoogde model dat in de zoekgebieden is 

beoogd, nog leverbaar is, ten tijde van montage, of dat hij dan nog eens 1,5 keer zo hoog wordt?" 

07 Dec, 2020 08:30:19 PM - X - "Waarom chat pas open na de presentatie? Hoogst ongebruikelijk. " 

07 Dec, 2020 08:30:21 PM - X - "Windturbines die stilstaan vanwege de geluidsnorm worden 

gesubsidieerd omdat ze niet rendabel zijn. Dat geld voor die subsidies moeten door de burgers 

betaald worden." 

07 Dec, 2020 08:30:22 PM - X - "Ik heb niet het idee dat er serieus naar deze vragen gekeken wordt. 

Idee: turven op hoofdthema's. Ik voorspel u: alternatieven, inspraak, waarom hier in de stad zijn 3 

hoofdthema's." 

07 Dec, 2020 08:30:23 PM - X - "Door POndera is in oost een aantal kansrijke locaties aangewezen/ 

ZIjn dit de meest  kansrijke locaties? Is het aannemelijk dat kdefnitieve locatie(s) overeenkomst 

met deze kamsrijke locaties?" 

07 Dec, 2020 08:30:24 PM - X - "Heel Amsterdam heeft al te maken met Schiphol en 

geluidsoverlast. Hoe kun je in de stad deze leefbaar houden als je hier ook nog de windmolens wilt 

plaatsen?" 

07 Dec, 2020 08:30:24 PM - X - "Voor elke lantaarnpaal of hondengebied ontvangen we 10 brieven; 

waarom hierover nog niet? " 

07 Dec, 2020 08:30:28 PM - X StopWindturbinesAetsveld - "Zoekgebied Wind 05 / Gaasperplas is 

strijdig met de intenties waarmee de grenswijziging tussen Amsterdam en Abcoude ooit tot stand 
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is gekomen om het Gein gebied te beschermen door dit kwetsbare gebied onder een bestuur te 

brengen" 

07 Dec, 2020 08:30:29 PM - X - "binnenkort gemeenteraadsverkiezingen?" 

07 Dec, 2020 08:30:30 PM - X - "hopelijk overleeft dit plan de verkiezingen niet" 

07 Dec, 2020 08:30:30 PM - X - "DAT IS NIET GEWENST!!!" 

07 Dec, 2020 08:30:30 PM - X - "Schiphol? Maar dat is niet groen? een natuurgebied wel! Dus je 

kiest voor industriele turbines in een natuurgebied" 

07 Dec, 2020 08:30:29 PM - X - "Zijn deze molens bedoeld om energie op te wekken of is het 

symbolisch om te laten zien dar we geen NIMBY zijn?" 

07 Dec, 2020 08:30:32 PM - X - "HEEFT DE GEMEENTE ONDERZOEK GEDAAN NAAR LAAAI EN 

HOE DAT DRAAGT OVER WATER " 

07 Dec, 2020 08:30:32 PM - X - "Door de hoogtebeperking moet er 25 miljoen subsidie extra bij.Dat 

is asociaaal gedrag van de gemeente Amsterdam" 

07 Dec, 2020 08:30:33 PM - ijburger - "wat als er een omvalt net zoals in zweden... lekker hoog bij 

bebouwing ijburg" 

07 Dec, 2020 08:30:34 PM - X  - "Hoe kunnen we voorkomen dat er windturbines komen in Ijburg? 

Daar is absoluut geen draagvlak voor namelijk!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:30:41 PM - X - "X, Er is al toegegeven dat de draagvlak niet is zoals men dacht" 

07 Dec, 2020 08:30:39 PM - X - "IJBURG IS NIET GEWENST ROB" 

07 Dec, 2020 08:30:40 PM - X - "Dus is er kunnen alleen windmolens komen noord oostelijk van 

IJburg?" 

07 Dec, 2020 08:30:43 PM - X - "op Ijburg is geen optie vanwege de natuurgebieden (vogels en 

water)" 

07 Dec, 2020 08:30:45 PM - X - "met zulke beperkingen waarom niet een ander manier van energie 

wekken?" 

07 Dec, 2020 08:30:46 PM - X (Weesp) - "Waarom worden in Duitsland andere geluidsnormen 

gehanteerd?" 

07 Dec, 2020 08:30:49 PM - X - "Doe maar niet hoger" 

07 Dec, 2020 08:30:50 PM - X - "hoeveel windmolens kunne in het noord-oostelijke gebied van 

IJburg passen?" 

07 Dec, 2020 08:30:57 PM - X - "IJburg is een recreatie en natuurgebied. Dat wordt nu verkwanseld" 

07 Dec, 2020 08:30:59 PM - waarom wordt er op andere gebieden dan IJburg ingegaan? - "Dat 

meent hij niet, desgewenst hogere windmolens? Wij wensen hier helemaal geen windmolen." 

07 Dec, 2020 08:30:59 PM - X - "Waarom windmolens plaatsen aan de Diemerscheg, dat is een 

prachtig natuurgebied en bovendien bij een grote woonwijk in ontwikkeling." 

07 Dec, 2020 08:31:00 PM - ijburger - "ik hoor in mijn slaapkamer de boten en motoren op het Ij" 

07 Dec, 2020 08:31:04 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Waarom is Liander een bepalende speler? Zij hebben geen woningen in het 

gebied. Als jullie graag windmolens willen, dan zou Liander geen stem mogen hebben in de keuze 

voor zoekgebieden. Dan moeten jullie gewoon zorgen dat de meest wenselijke zoekgebieden 

uiteindelijk ook zijn." 

07 Dec, 2020 08:31:06 PM - X - "• Hoe worden wij als bewoners gecompenseerd wanneer de 

geluidsnorm wordt overschreden?" 

07 Dec, 2020 08:31:07 PM - ijburger - "zeker ga ik een windmolen horen" 
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07 Dec, 2020 08:31:09 PM - X - "Hoeveel ingenieurs bureaus zijn er naast Pandera in de arm 

genomen?" 

07 Dec, 2020 08:31:12 PM - X - "voldoen aan een geluidnorm wil niet zeggen dat er geen hinder zal 

zijn!" 

07 Dec, 2020 08:31:13 PM - X - "Wanneer gaan jullie is naar de mensen luisteren " 

07 Dec, 2020 08:31:15 PM - X - "Ik begrijp dat er in de haven een energieambitie is met H2. Nu 

begrijp ik dat H2 duur is en bovendien is de waterstof economie nog ver te zoeken. Hoe bekijket de 

gemeente, als enig aandeelhouer van de haven dit? " 

07 Dec, 2020 08:31:15 PM - X - "zit er tijd tussen het bekendmaken van de definitieve locaties en 

het vergunningverlening? Zo j a, hoe lang?" 

07 Dec, 2020 08:31:19 PM - X - "Geluidsnorm kan je beinvloeden, het ligt eraan waar je staat te 

mailen" 

07 Dec, 2020 08:31:19 PM - X - "NIJP WIL GEEN MOLENS, BEHOUD HET PRACHTIGE EN UNIEKE 

STUK STRUINNATUUR" 

07 Dec, 2020 08:31:20 PM - X - "Dat is een gemiddelde" 

07 Dec, 2020 08:31:20 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Let ook op het geluit via het water" 

07 Dec, 2020 08:31:22 PM - X - "Hoe kunnen wij als burgers formeel in bezwaar?" 

07 Dec, 2020 08:31:25 PM - X - "Hoe kan het zijn dat in alle andere landen er wel wetten zijn voor 

afstand en in NL niet" 

07 Dec, 2020 08:31:26 PM - X - "Hoe kunt u zich aan de geluidsnorm houden als deze dingen er niet 

staan? Betekent dat u ze eerst bouwt, dan test en als het niet voldoet en dan weer sloopt?" 

07 Dec, 2020 08:31:26 PM - X - "50 meter rondom een windturbine mag niet gevaren worden. Dat 

is het einde van de waterrecreatie om IJburg" 

07 Dec, 2020 08:31:27 PM - X - "waarom gaat Amsterdam tot het naadje terwijl andere landen hun 

b burgers beschermen tegen geluid en schaduwoverlast?" 

07 Dec, 2020 08:31:28 PM - X - "Hebben jullie onderzoek gedaan naar geluid effect van 

windturbines over water?" 

07 Dec, 2020 08:31:28 PM - X  - "Zeeburgereiland en Markermeer zijn beoordeeld in een 

natuurtoets in 2017. Wordt er rekening gehouden met de aanbevelingen uit deze toets?" 

07 Dec, 2020 08:31:28 PM - X - "staan er normen voor laagfrequent geluid in de wet?" 

07 Dec, 2020 08:31:30 PM - X - "geluidsnormen zijn papieren werkelijkheid. Hoe zit het met echte 

onderzoeken?" 

07 Dec, 2020 08:31:31 PM -  - "Geluid over water draagt veel verder. U kunt het niet maken die 

turbiens af en toe stil te laten staan. Wij worden hier gek van het geluid alleen al van een 

partyboot. " 

07 Dec, 2020 08:31:32 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "En de trilling door het water. " 

07 Dec, 2020 08:31:32 PM - X - "De geluidsnorm is een gemiddelde" 

07 Dec, 2020 08:31:36 PM - X - https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-

windmolens/geluidnormering  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidnormering
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidnormering
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidnormering
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07 Dec, 2020 08:31:36 PM - X - "Heel slim om de molens er neer te zetten voor de nieuwe eilanden 

op Ijburg bewoond zijn. Dat is niet netjes" 

07 Dec, 2020 08:31:36 PM - X - "Een vaatwasser staat niet permanent aan!" 

07 Dec, 2020 08:31:37 PM - X - "De wettelijke geluidsnorm is 10 jaar oud en gebaseerd op 

windturbines die een derde waren van de huidige" 

07 Dec, 2020 08:31:37 PM - X - "En subgeluid meneer Rob?" 

07 Dec, 2020 08:31:39 PM - X - "Het is niet altijd met een wet te garanderen dat overlast niet 

plaatsvindt. Daar gaat de gemeente wel van uit." 

07 Dec, 2020 08:31:40 PM - X - "Nu horen we dat de 7 zoekgebieden al door de gemeenteraad zijn 

vastgesteld. Waar dienen deze avonden dan nog voor? Dan is er toch geen inspraak meer 

mogelijk!" 

07 Dec, 2020 08:31:41 PM - X - "Je vergist je in de praktijk: dat betekent dat je vandaag overlast 

hebt en morgen niet als compensatie. Dat is toch gewoon overlast creeren voor  je eigen 

bewoners?" 

07 Dec, 2020 08:31:43 PM - X - "Mag ik jullie uitnodigen om eens langs te komen bij huizen die 

naast windturbines staan? Om een kijkje te nemen wat het gevolg is van jullie beleid." 

07 Dec, 2020 08:31:45 PM - X - "Waarom een andere afstand voor Amsterdam dan rest van 

Nederland, terwijl we hier het dichstbevolkst zijn?" 

07 Dec, 2020 08:31:49 PM - X - "Wat is de geluidsnorm PER DAG? en welke geluidsnorm voor een 

PIEK?" 

07 Dec, 2020 08:31:55 PM - X - "Wat is het geluidseffect op water, is totaal anders dan op land." 

07 Dec, 2020 08:31:59 PM - X - "LAAGFREQUENT GELUID, DAAR HEB JE HET NIET OVER" 

07 Dec, 2020 08:32:01 PM - Marieke - "Ik geloof dat de gemeente nu al doof is door het geluid van 

al die toekomstige windmolens " 

07 Dec, 2020 08:32:03 PM -  - "wat een misleiding! je zal het geluid van een vaatwasser dag en 

nacht moeten aanhoren!" 

07 Dec, 2020 08:32:04 PM - X - "Waar ligt Ijbur Rob? Ooit geweest?" 

07 Dec, 2020 08:32:04 PM - X - "47 dB; vindt u het ook zo heerlijk als de vaatwasser klaar is met zijn 

programma. Valt je dat wel eens op, de rust erna?  Een windturbine kun je niet uitzetten. Geen 

zelfbeschikking over!" 

07 Dec, 2020 08:32:05 PM - X - "De traumaheli landt regelmatig bij de ijburgse wateren, hoe gaan 

jullie dat oplossen?" 

07 Dec, 2020 08:32:07 PM - ijburger - "weer 48 plekken?" 

07 Dec, 2020 08:32:09 PM - X - "Voelt een beetje als de Ikea hier, er lijkt veel mogelijk te zijn, en 

keuzes gemaakt te kunnen worden... Je komt echter toch altijd weer op hetzelfde uit: 200 meter 

hoge windmolens op IJburg..." 

07 Dec, 2020 08:32:09 PM - X - "Er is dus maar 1 zoekgebied, en dat is in IJBURG want dat vinden 

de energie reuzen fijn" 

07 Dec, 2020 08:32:11 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Ik wil nog steeds weten hoeveel ijburgers hebben  gereageerd op de enquete. " 

07 Dec, 2020 08:32:12 PM - X - "Op een van de eerste sheets stond wind op water........zet ze in de 

grachten " 

07 Dec, 2020 08:32:12 PM - X - "Hoe kunnen burgers de gemeente / partijen aansprakelijk stellen 

voor eventuele schade door bijvoorbeeld geluidshinder en/of waardevermindering woning" 



 
Gemeente Amsterdam Terugkoppelavond Wind 

 Datum 7 december 2020 

Pagina 65 van 168 

07 Dec, 2020 08:32:16 PM - X - "De windturbine bij Durgerdam is toch niet voor niets weggehaald?" 

07 Dec, 2020 08:32:17 PM - X - "Op Ijburg hogere windmolens?? Het grootste gedeelte van Ijburg 

ligt binnen de 146 meter hoogtegrens. Gaat GroenLinks dat ook proberen aan te passen, net zoals 

de 600 m afstandsnorm?? U speelt met onze gezondheid!" 

07 Dec, 2020 08:32:22 PM - X - "• Waar kan ik als bewoner naar toe wanneer het de windmolens tot 

gezondheid klachten leiden en wie betaald de rekening?" 

07 Dec, 2020 08:32:18 PM - X (Weesp) - "Wat een kwats!" 

07 Dec, 2020 08:32:22 PM - X - "Zou de gemeente bereid zijn om een bindend referendem te 

houden om echt het draagvlak te bepalen?" 

 

Antwoord: 

Er zijn mogelijkheden om een referendumverzoek in te dienen, zie:   

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkt-raad/invloed-

uitoefenen/initiatieven/  

 

07 Dec, 2020 08:32:24 PM - X - "In Houten gaat ENECO proceduren tegen de burgers die klagen 

tegen de windmolens. Bijzonder dat door een GL plan de burgers ten prooi vallen aan grote 

bedrijven!" 

07 Dec, 2020 08:32:25 PM - X - "Hoe zwaar is de stem van Liander? Want die houdt 0% rekening 

met bewoners?" 

07 Dec, 2020 08:32:28 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "die garantie voor geluidsnorm is 

wassen neus, want dat gaat een continu geluid, terwijl het aan en uit gaat, ligt aan de wing. 

Daarom is in de landen om ons heen besloten dat er minstens 1,5 km afstand ts bewoners moet 

zijn" 

07 Dec, 2020 08:32:29 PM - X - "Mag de communicatie wel beter worden inwoners horen niks" 

07 Dec, 2020 08:32:37 PM - X - "Unesco werelderfgoed, doet dat er niet toe?" 

07 Dec, 2020 08:32:39 PM - X - "Alle gemeenten waar molens zijn geplaatst, zijn niet blij. Veel 

molens staan stil vanwege overlast. Waarom laat u niet zien hiervan te leren?" 

07 Dec, 2020 08:32:43 PM - X  - "Op IJburg wonen veel mensen op het water dus het geluid draagt 

veel verder. Je kan het de mensen daar niet aandoen om ze te plaatsen" 

07 Dec, 2020 08:32:44 PM - X - "En als bij de eerste meting blijkt dat ze teveel geluid produceren? 

Gaan we ze dan afbreken?" 

07 Dec, 2020 08:32:47 PM - X - "Die normen zijn niet voor niets." 

07 Dec, 2020 08:32:47 PM - X - "waarom valt de chat steeds weg?" 

07 Dec, 2020 08:32:49 PM - X - "Hoe wegen jullie de belangen? welke meningen wegen het 

zwaarst?" 

07 Dec, 2020 08:32:49 PM - X - "Waarom is marieke niet serieus ingegaan op de suggestie dat 

Amsterdam NIET in haar eigen enegriebehoefte hoeft te voorzien? Amsterdam levert veel andere 

faciliteiten aan omliggende gemeentes, waarom kunnen die niet in een deel van de 

energiebehoefte van Amsterdam voorzien? " 

07 Dec, 2020 08:32:50 PM - X - "Hoeveel windmolens zou eigenlijk de gemeente moeten hebben 

om al haar energiebehoefte duurzaam te kunnen produceren? " 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkt-raad/invloed-uitoefenen/initiatieven/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkt-raad/invloed-uitoefenen/initiatieven/
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07 Dec, 2020 08:32:53 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Jullie sturen de participatie zo enorm dat je uiteindelijk geen participatie hebt" 

07 Dec, 2020 08:32:56 PM - X - "Waarom zijn bewoners in de zoekgebieden niet huis aan huis 

geinformeerd? bij het vervangen van een container gebeurd dit wel!" 

07 Dec, 2020 08:32:56 PM - X - "opm welke manier gaat de gemeente rekening mee houden dat er 

onder bewoners in en bij zoekgebeiden geen draaglvak is voor het plaatsen van windturbines zio 

dichty op bewoning?" 

07 Dec, 2020 08:32:57 PM - X - "Amsterdam maakt eigen normen......niet alleen oude" 

07 Dec, 2020 08:33:07 PM - X - "Hoe ziet de tijdsplanning eruit de komende periode? Wanneer 

weten jullie meer over de gebieden?" 

07 Dec, 2020 08:33:12 PM - X - "Wat nou participatie. Ik had me opgegeven en kreeg een 

bevestiging maar kreeg geen link om deel te nemen" 

07 Dec, 2020 08:33:13 PM - X - "net als corona.......kijken wat wel kan......goed voorbeeld" 

07 Dec, 2020 08:33:17 PM - unknown - "als wordt gesteld dat aan de wettelijke normen wordt 

gehouden: betekent dat de wetten en beleid van Europa, Nederland, Provincie en gemeente 

gestapeld worden gehanteerd, zodat het altijd aan de goede kant zit?" 

07 Dec, 2020 08:33:17 PM - X - "normen politiek is zo gemaakt dat er nog lekker veel knoppen zijn 

om aan te draaien :-D" 

07 Dec, 2020 08:33:19 PM - X - "Kunnen we een bindend referendum houden over de 

zoekgeboeden van windturbines in Amsterdam?" 

07 Dec, 2020 08:33:20 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "ten tijde van het draagvlakonderzoek 

was de norm nog 600meter" 

07 Dec, 2020 08:33:25 PM - X - "Wat er uit de avonden is opgehaald? Ik heb mij toen constructief 

opgesteld en geprobeerd mee te denken en mijn gebied als gebied te accepteren. Maar nu zie ik 

dat daar overheen geschaatst wordt." 

07 Dec, 2020 08:33:23 PM - X - "Op welke datum worden de eindlocaties aangewezen?" 

07 Dec, 2020 08:33:24 PM - ijburger - "verschuil je achter wetgeving en zie ons vooral niet als 

bedreigde diersoort als je ze bovenop de woning plaatst" 

07 Dec, 2020 08:33:27 PM - X - "what verouderde normen !!!! pas die dan eeerst aan" 

07 Dec, 2020 08:33:27 PM - X - "Wat betekent die 47dB? Is dat de max, bij harde wind?" 

07 Dec, 2020 08:33:29 PM - ijburger - "in de toekomst is te laat" 

07 Dec, 2020 08:33:30 PM - X - "Buurlanden zijn veel strenger. Amsterdam belazert de bewoners" 

07 Dec, 2020 08:33:32 PM - X - "wetgeving is irrelevant als er overlast wordt ervaren. Daar kun je je 

niet achter blijven verschuilen" 

07 Dec, 2020 08:33:32 PM - X - "Waarom stuurt de gemeente amsterdam geen - objectieve - 

informatiebrieven aan alle omwonenden in zoekgbieden? " 

07 Dec, 2020 08:33:36 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Gaat niet over wetgeving, gaat over leefbaarheid. Als andere landen allemaal 

hogere normen hebben, waarom dan eigenwijs iets anders doen? " 

07 Dec, 2020 08:33:39 PM - X - "Waarom weegt de voorkeur van Liander zo zwaar? Dit is een 

industrie en houdt geen rekening met gevolgen voor bewoners. interesseert ze ook geen bal. 

Willen alleen zo goedkoop mogelijk uitleveren." 
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07 Dec, 2020 08:33:44 PM - X - "sinds wanneer houdt Amsterdam rekening met nationaal beleid als 

het ook zelf kan?" 

07 Dec, 2020 08:33:46 PM - X - "Politieheliopters vliegen regelmatig over IJburg om boeven te 

vangen. Kunnen deze niet meer komen als de turbines er staan? (minimale afstand voor 

helikopters is 6x rotordiameter van 140 meter= 840 meter)" 

07 Dec, 2020 08:33:46 PM - X - "Ja heftig dat je ziet dat de zorgen op de chat eigenlijk niet gehoord 

worden" 

07 Dec, 2020 08:33:46 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Dichter bevolkt dus meer geluid" 

07 Dec, 2020 08:33:47 PM - X - "wordt deze video monoloog openbaar?" 

07 Dec, 2020 08:33:49 PM - X - "waarom alleen de minimum volgen?" 

07 Dec, 2020 08:33:52 PM - X - "Is er naast slagschaduw ook rekening gehouden met 

SCHITTERING. Kun je je voorstellen, dat je thuis op de bank zit en telkens licht door je huiskamer 

ziet flitsen. " 

07 Dec, 2020 08:33:53 PM - X - "Hoe kunnen wij als burgers formeel in bezwaar?" 

07 Dec, 2020 08:33:53 PM - X - "kunnen we ook een collectief vormen om de windmolens weg te 

kopen?" 

07 Dec, 2020 08:33:54 PM - X - "De wet is belangrijk dan de mens! " 

07 Dec, 2020 08:33:53 PM - X - "Waarom is er geen spreker uitgenodigd die kritiek heeft op dit 

plan? Dan ontstaat er een interessante discussie, dat is participatie. " 

07 Dec, 2020 08:33:55 PM - X - "Kom op zeg, de wet loopt achter de wetenschap aan...Amstedam 

wi toch de beste zijn? Doe dat dan ook met nieuwe inzichten. " 

07 Dec, 2020 08:33:56 PM - X - "Wat gebeurd er als alle bewoners tegen zijn?" 

07 Dec, 2020 08:33:56 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "zet ze op zee bij zo'n dichtbevolkte 

stad!" 

07 Dec, 2020 08:33:57 PM - X - "je geeft aan datde geluidsnormen in de toekomst mogelijk zullen 

veranderen. kun je toezeggen dat je de windturbines dan weer afgebroken zullen worden?" 

07 Dec, 2020 08:33:58 PM - X - "water draagt geluid wel degelijk extreem. feestje op een boot of op 

blijburg en je hoort alles letterlijk. dit is gelukkig af en toe, maar die windmolens staan er altijd." 

07 Dec, 2020 08:33:58 PM - X - "In hoeverre loopt de wet gelijk met de laatste inzichten over laag 

frequent geluidsoverlast?" 

07 Dec, 2020 08:33:59 PM - ijburger - "datacenters" 

07 Dec, 2020 08:34:00 PM - X - "De gemeente stelt zich te houden aan alle wettelijke regels, Is de 

gemeente op de hoogte van het feit dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat op de wettelijke 

norm 9% van de omwonenden ernstige overlast ondervinden? " 

07 Dec, 2020 08:34:01 PM - X - "ik voel dit erg als of je mag kiezen of je leef omgeving verpest of 

verprutst wordt" 

07 Dec, 2020 08:34:02 PM - X - "dichter bevolkt land, eindelijk zeg je iets dat klopt. Het betekent 

dat die dingen hier niet moeten komen" 

07 Dec, 2020 08:34:07 PM - X - "Politiek zit er om ons als Amsterdammers te beschermen, niet om 

ongezonde zaken de stad in te duwen." 

07 Dec, 2020 08:34:09 PM - X - "Antwoorden over geluidsnormen zijn niet echt geruststellend. 

Afstand tot geluid was één van de criteria voor mijn huidige woning." 
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07 Dec, 2020 08:34:14 PM - X - "nog geen 0,5% van de ernergie voegen deze 17 toe!" 

07 Dec, 2020 08:34:15 PM - X - "Vooruitlopend op mogelijk nieuwe, strengere regelgeving, is het 

dan niet wenselijk om het voorzorgsbeginsel in acht te nemen?" 

07 Dec, 2020 08:34:17 PM - X - "niemand verplicht je alleen minimum van de normen te volgen" 

07 Dec, 2020 08:34:17 PM - X - "Hoe moet ik straks met mijn zeilboot uit de jachthaven varen als er 

een windturbine voor de jachthaven staat?" 

07 Dec, 2020 08:34:17 PM - X - "Dus als je weet dat je dichtbevolkt bent, dan kies je toch geen 

energie-opweekker waar die dichtbevolkte maatschappij last van heeft?" 

07 Dec, 2020 08:34:18 PM - X - "Amsterdam heeft veel eerder dan andere gemeenten een besluit 

genomen over de zoekgebieden. Er is best ruimte (in de tijd) om nog eens goed naar de 

zoekgebieden te kijken." 

07 Dec, 2020 08:34:20 PM - ijburger - "moet ik nu al verhuizen? Dit is gewoon eenzijdig" 

07 Dec, 2020 08:34:20 PM - X - "wat houdt die wet dan in? wederom hebben jullie niet gezegd dat 

jullie windmolens op 350 meer afstand willen toestaan. Waarom zijn jullie hier niet open over? Is 

dat geen voorwaarde voor transparante communicatie en participatie?" 

07 Dec, 2020 08:34:22 PM - X - "De bijdrage aan de energie transitie hoeft niet perse met 17 

windmolens in Amsterdamse woonwijken. Waarom niet in het Markermeer of Westelijk 

havengebied?" 

07 Dec, 2020 08:34:22 PM - X - "Wat kunnen burgers doen om in verzet te komen?" 

07 Dec, 2020 08:34:27 PM - X - "DE NORMEN WORDEN DOOR HET RIVM POLITIEK BESLOTEN, 

VEEL MENSEN DUS LAGE AFSTAND. GEEN MONDKAPJES WARENNODIG OMDAT ZE ER NIET 

WAREN. HET IS EEN DOELREDENERING" 

07 Dec, 2020 08:34:31 PM - X - "De hele gemeente zelfvoorzienend, wat bedoelen jullie daar 

precies mee? " 

07 Dec, 2020 08:34:35 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Nemen jullie ook verantwoordelijkheid als de gezondheid toch wordt geraakt? " 

07 Dec, 2020 08:34:35 PM - X - "Waarom zouden we de lat hoger leggen dan in de RES voor NH? 

De impact is op monidaal niveau compleet te verwaarlozen" 

07 Dec, 2020 08:34:38 PM - X (Weesp) - "17 windturbines in Amsterdam is symboolpolitiek" 

07 Dec, 2020 08:34:39 PM - X - "Kunnen we afspreken dat de verantwoordelijken de woningen het 

dichtste bij de windturbines zullen betrekken?" 

07 Dec, 2020 08:34:40 PM - X - "17 windmolens, ze voegen 0,5% van de energiebehoefte toe" 

07 Dec, 2020 08:34:40 PM - X - "Er wordt steeds gemeld dat de gemeente zich aan de wet zal 

houden. Wat als men de windturbines gewoon niet wil? 97% van de mensen wil geen windturbine 

in hun zoekgebied" 

07 Dec, 2020 08:34:41 PM - X - "Dioorduwen doorduwen doorduwen doorduwen, " 

07 Dec, 2020 08:34:41 PM - X - "Waarom moet Amsterdam zelfvoorzienend zijn? Geef de RES 

terug aan de overheid. Amsterdam hoeft niet het probleem van de centrale overheid op te lossen. 

Kom op voor je burgers!" 

07 Dec, 2020 08:34:43 PM - X - "Hoe denkt u een wijk als strandeiland nog te verkopen, als men 

weet dat er windmolens komen?" 

07 Dec, 2020 08:34:44 PM - X - "van de huishoudens is wat anders dan heel amsterdam, 

huishoudens is maar klein deel van totale energie vraag" 
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07 Dec, 2020 08:34:45 PM - X - "Wat deze molens gaan opwekken weegt niet op tegen het 

woongenot en gezondheid van alle bewoners" 

07 Dec, 2020 08:34:46 PM - X - "De provincie stelt 600 meter afstand tot woningen. De 

zoekgebieden zijn gebaseerd op 350 meter en dus onwettig" 

07 Dec, 2020 08:34:48 PM - X - "Een stad als Amsterdam die zo druk bevolkt is en met schiphol in 

de achtertuin, moet je dan ook nog dit soort turbines in de spaarzame groengebieden gaan 

plaatsen? Je kan de theoretische ambitie in praktijk gewoon niet goed uitvoeren in dit gebied. " 

07 Dec, 2020 08:34:58 PM - ijburger - "dan verlies je het op voorhand als Liander zwaar weegt" 

07 Dec, 2020 08:35:02 PM - X - "Wanneer reageren jullie is op de onvrede in de chat " 

07 Dec, 2020 08:35:04 PM - X - "In het buitengebied vertaalt dit percentage zich  (mijn eerder 

bericht, maar te weinig ruimte)in een aantal woningen, in dichtbevolkt gebied gaat het al gauw 

om honderden woningen." 

07 Dec, 2020 08:35:05 PM - ijburger - "laat maar dan" 

07 Dec, 2020 08:35:06 PM - X - "Als de gemeente zelfvoorzienend zou zijn, zou het alleen kunnen 

als er ook aan energiebesparing wordt gedaan en als er geen data centres komen, danwel dat de 

kantoren ook aan besparing gaan doen. " 

07 Dec, 2020 08:35:08 PM - X - "Je gaat je aan de wet houden en in de wet nog geen norm voor 

afstand, terwijl deze er wel zou moeten zijn, zie buurlanden, Dan wordt gezegd dat er mogelijk 

later aanpassingen zijn in de norm, dan alsnog molens weg is toch geld vernietiginig." 

07 Dec, 2020 08:35:17 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "ik was er uitgegoois, waarom?" 

07 Dec, 2020 08:35:18 PM - X - "Lianedsr stem wordt meer gehoord dan de onze. " 

07 Dec, 2020 08:35:18 PM - ijburger - "in de datacenters" 

07 Dec, 2020 08:35:19 PM - X - "Maar hoe zwaar is de stem van Liander?" 

07 Dec, 2020 08:35:22 PM - X - "waarom kiest u voor windmolens boven woningen? of gaat u ervan 

uit dat de woningen op Starndeiland sowieso verkopen gezien de woningnood?" 

07 Dec, 2020 08:35:23 PM - Marieke - "dat was niet de vraag Rob. De vraag was 'hoe zwaar weegt 

die liander' " 

07 Dec, 2020 08:35:23 PM - X - "Bescherm Amsterdam Aub" 

07 Dec, 2020 08:35:25 PM - X - "waarom kiest Amsterdam er niet voor om groen uit de 

zoekgebieden te laten?" 

07 Dec, 2020 08:35:25 PM - X - "Zeg ook toe dat je een berekening toevoegt over de weerkaatsing 

en onrustige schittering , die de wieken leveren, telkens als ze rondmaaien in het licht." 

07 Dec, 2020 08:35:26 PM - X - "ik heb deedl genomen aan de zomer sessie. Die vond ik ver onder 

de maat . Niet luisteren maar meedelen in een modern jasje" 

07 Dec, 2020 08:35:30 PM - X - "Waarom investeert amsterdam niet in een kerncentrale?" 

07 Dec, 2020 08:35:36 PM - X - "maar hoe weeg je die belangen dan?" 

07 Dec, 2020 08:35:37 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "zijn er al afspraken met Liander?" 

07 Dec, 2020 08:35:38 PM - X - "Betaalbaar..met onze gezondheid? " 

07 Dec, 2020 08:35:39 PM - X - "Wordt dit ook afgevinkt als participatie? Ik krijg alleen allerlei 

besluiten om mn oren geslingerd maar kan verder niets, wordt niet gehoord. Er schieten  terwijl ik 

luister honderden verontrustende berichten en vragen in de chat voorbij. Dit is geen manier van 

doen." 

07 Dec, 2020 08:35:39 PM - X - "Zon is veel goedkoper dan wind! Ik begrijp het echt niet...." 
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07 Dec, 2020 08:35:40 PM - X - "Wat zou het fantastisch zijn als de stad Amsterdam volledig zelf 

voorziend kan zijn in duurzame energie! En nee, dit is niet sarcastisch want ik wil duurzame 

energie." 

07 Dec, 2020 08:35:41 PM - X - "minder is een mooi woord.....zeker voor energie gebruik" 

07 Dec, 2020 08:35:42 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Oke geld gaat weer boven 

gezondheid en natuur." 

07 Dec, 2020 08:35:44 PM - X - "uiteindelijk betaalt de klant deze kosten. Dus LIander zal er niet 

bijen schieten" 

07 Dec, 2020 08:35:43 PM - X - "De 17 molens voegen nog geen 0,5% toe. Er zijn dus ruim 3.500 

windturbines nodig om Amsterdam zelfvoorzienend te maken." 

07 Dec, 2020 08:35:46 PM - X - "Ja lekker Liander houdt dus GEEN REKENING met bewoners, dat 

geven ze zelf toe!" 

07 Dec, 2020 08:35:47 PM - X - "Liander is een commerciële partij, vallen die ook onder het bepalen 

van draagvlak? Laat me niet lachen zeg. Op zee kan het ook en dan veel beter: hoger rendement, 

minder overlast" 

07 Dec, 2020 08:35:51 PM - ijburger - "jullie negeren de buurtbewoners gewoon" 

07 Dec, 2020 08:35:53 PM - X - 

https://www.youtube.com/watch?v=_Oc0zI38v0Q&feature=emb_logo  

07 Dec, 2020 08:37:10 PM - X - "Mocht in de praktijk blijken dat toch de geluidsnorm wordt 

overschreden, wordt dan de Turbine ook verwijderd?" 

07 Dec, 2020 08:35:55 PM - X - "De 17 molens voegen nog geen 0,5% toe. Er zijn dus ruim 3.500 

windturbines nodig om Amsterdam zelfvoorzienend te maken." 

07 Dec, 2020 08:35:55 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Kunnen jullie bij deze de verantwoordelijkheid nemen als wij allemaal 

gezondheidsklachten als stress, verhoogde bloeddruk etc ondervinden? " 

07 Dec, 2020 08:35:56 PM - X - "Maar niemand wist van de participatie avonden!" 

07 Dec, 2020 08:35:56 PM - X - "Waarom heeft u IJburg participatie niet toegelicht. Geen enkel 

groepje was voor! Deze hele happening is op deze wijze een farce. Waarom durft u de resultaten 

niet te vertellen? Elk gebied is anders. " 

 

Antwoord: 

In de presentatie is het nationale afwegingskader van de RES getoond. En als voorbeeld is 

het gebied de Amstelscheg ingevuld/besproken. Iedereen kan eenzelfde analyse maken 

van de andere gebieden. De data zijn openbaar gepubliceerd. De belangen van de 

belanghebbenden zijn inzichtelijk, bv van natuur- en milieuorganisaties, van bewoners, 

van stadsdeelbesturen, van energiecoöperaties etc. Het is nu aan alle 

volksvertegenwoordigers binnen de energieregio Noord-Holland Zuid om de 

belangenafweging te maken. Het resultaat is de RES 1.0.  

 

07 Dec, 2020 08:35:57 PM - X - "Hoe houdt u rekening met de prijs van onze gezondheid, naast de 

prijs van de infrastructuur?" 

07 Dec, 2020 08:35:58 PM - X - "word de chat gepubliceerd?" 

07 Dec, 2020 08:35:59 PM - X - "waarom wilt u nieuwe niet meenemen" 

https://www.youtube.com/watch?v=_Oc0zI38v0Q&feature=emb_logo
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07 Dec, 2020 08:35:59 PM - X (Weesp) - "Wat een vermoeide gezichten van deze 'politici' die 

waarschijnlijk niet in deze gebieden wonen. Schande!" 

07 Dec, 2020 08:35:59 PM - X - "Welke gewichten worden toegekend aan de verschillende 

wegingsfactoren? Kan niet zo zijn dat Liander een doorslaggevende stem heeft." 

07 Dec, 2020 08:36:01 PM - X - "De 17 molens voegen nog geen 0,5% toe. Er zijn dus ruim 3.500 

windturbines nodig om Amsterdam zelfvoorzienend te maken." 

07 Dec, 2020 08:36:04 PM - ijburger - "stuur iedereen een brief op Ijburg en hou je enquete nog een 

keer" 

07 Dec, 2020 08:36:05 PM - X - "er is geen participatie." 

07 Dec, 2020 08:36:06 PM - X - "Waarom zo'n haastig proces?" 

07 Dec, 2020 08:36:08 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Wij willen toch graag op alle opmerkingen een antwoord" 

07 Dec, 2020 08:36:08 PM - X - "De kosten van een windturbine op land zijn fors lager dan die van 

een op water." 

07 Dec, 2020 08:36:09 PM - X - "Liander is blij met de windmolens in houten want lekker dichtbij. 

Maar je hebt er niets aan, want ze moeten steeds stil staan vanwege overlast." 

07 Dec, 2020 08:36:10 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Maar als wij die antwoorden niet 

voldoende of overtuigend genoeg vinden, wat dan?" 

07 Dec, 2020 08:36:11 PM - X - "U gemeente u moet alles beantwoorden. Blijkbaar was het nog 

niet duideljk uit uw materiaal" 

07 Dec, 2020 08:36:11 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "Ik was uitgeloot op de 

participatie avond! dus graag alle vragen beantwoorden" 

07 Dec, 2020 08:36:13 PM - X - "Een IJffeltoren voor de deur; dat kan toch niet? Dit is een heilloos 

plan. " 

07 Dec, 2020 08:36:17 PM - X - "De 17 molens voegen nog geen 0,5% toe. Er zijn dus ruim 3.500 

windturbines nodig om Amsterdam zelfvoorzienend te maken." 

07 Dec, 2020 08:36:18 PM - X - "Woongenot is blijkbaar niet belangrijk. Waarom windturbines 

plaatsen in de buurt van (bijna) energieneutrale woningen?" 

07 Dec, 2020 08:36:24 PM - X - "Nee hoeft niet, je kunt ze ook niet plaatsen" 

07 Dec, 2020 08:36:27 PM - X - "Hoe verhoudt zich de waterstofambitie van de haven tot deze 

plannen? Als de haven de plek is die ruimte biedt om de molens te hebben?" 

07 Dec, 2020 08:36:28 PM - ijburger - "nee hoor" 

07 Dec, 2020 08:36:32 PM - X - "Zeeburgereiland tegen Windmolens." 

07 Dec, 2020 08:36:36 PM - X - "Hoe kijkt de wethouder naar solidariteit t.a.v. omringende 

gemeenten en regio's (zoals West Friesland)" 

 

Antwoord: 

“Juist omdat Amsterdam niet in haar energiebehoefte kan voorzien en dus leunt op de 

regio wil ik (de wethouder) de mogelijkheden die er zijn voor wind en zon zoveel mogelijk 

benutten”.  

 

07 Dec, 2020 08:36:35 PM - X - "De 17 molens voegen nog geen 0,5% toe. Er zijn dus ruim 3.500 

windturbines nodig om Amsterdam zelfvoorzienend te maken. Dan is het dus symboolpolitiek" 
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07 Dec, 2020 08:36:36 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Ze hoeven niet in iemands gebied, er is genoeg ruimte op zee. " 

07 Dec, 2020 08:36:36 PM - X - "investeer in een wel rendabel park elders" 

07 Dec, 2020 08:36:36 PM - X - "of maak het inzet van de verkiezingen!" 

07 Dec, 2020 08:36:39 PM - X - "ik denk dat de meeste mensen in Amsterdam positief ixzjn pover 

windenergie, dat blijkt ook het draagvlakonderzoek, maar bewoners maken zich terecht zorgen 

over hun woonomgeving en natuurlijke omgeving. Als je mij als Groenlinkser niet meekrijgt in je 

verhaal, dan gaat het niet go" 

07 Dec, 2020 08:36:39 PM - X - "Niet plaatsen is ook een van de opties.....daar strijden wij voor" 

07 Dec, 2020 08:36:41 PM - X - "Een bindend referendum wordt nu gebruikt om windturbines in 

andermans achtertuin er door te drukken?" 

07 Dec, 2020 08:36:42 PM - X - "Als u een windturbine zo dicht bij woningen plaatst, staat dat ding 

om de haverklap stil om aan de geluidsnormen te voldoen. Kies dan een betere plek uit!" 

07 Dec, 2020 08:36:43 PM - X - "Ik was aanwezig bij de inspreekavond. Hier werd duidelijk dat de 

turbines niet inpasbaar zijn op IJburg, noch op andere plekken in Amsterdam. ondanks het feit dat 

we gedwongen werden te kiezen. Noemen jullie dit participatie?" 

07 Dec, 2020 08:36:43 PM - X - "Het is terecht dat er een aantal windmolens nabij Amsterdam 

worden geplaatst. In de Wieringermeer staan er meer dan 90 !  Zij zijn niet van plan om nog meer 

windturbines te plaatsen voor de electriteitsvraag van Amsterdam." 

07 Dec, 2020 08:36:44 PM - X - "dat referendum kan gewoon hoor" 

07 Dec, 2020 08:36:46 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "ze hoeven NIET in iemands gebied te 

komen in A;dam, want ze kunnen op zee" 

07 Dec, 2020 08:36:47 PM - X - "het Europese Hof heeft duidelijk gemaakt dat voor het plaatsen 

van Mega Windturbines een MER een absolute voorwaarde is, dus lokale vrijblijvende normen en 

regelgeving (gemeente en/of provincie) is tegen de Europese normen, hoe gaat Amsterdam hier 

mee om? " 

 

Antwoord: 

Alle windmolens in Amsterdam worden geplaatst conform de wettelijke normen, o.a. die 

voor geluid en slagschaduw. We nemen aan dat u doelt op een zaak waarin die de 

Stichting Democratisch Energie Initiatief een kort geding heeft aangespannen tegen de 

bouw van de windparken Drentse Monden en Oostermoer en Pottendijk. De stichting 

baseert zich op een arrest van het Hof van Justitie naar aanleiding van vragen van een 

Belgische rechter of milieunormen in een Vlaamse wettelijke regeling procedureel wel op 

de juiste wijze tot stand zijn gekomen. Dit arrest heeft betrekking op de Vlaamse 

regelgeving. Er wordt niet ingegaan op Nederlandse algemene regels. Amsterdam volgt 

de lijn van het ministerie van EZK die van mening is dat dit arrest geen gevolgen heeft 

voor het Nederlandse stelsel. 

 

07 Dec, 2020 08:36:48 PM - X - "Niemand is tegen windenergie! Maar wel tegen het 

ondemocratische proces. GL salon socialisme!" 

07 Dec, 2020 08:36:49 PM - X - "Je kan daar toch op terug komen??" 
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07 Dec, 2020 08:36:50 PM - X - "De 17 molens voegen nog geen 0,5% toe. Er zijn dus ruim 3.500 

windturbines nodig om Amsterdam zelfvoorzienend te maken." 

07 Dec, 2020 08:36:51 PM - ijburger - "referendum ja graag" 

07 Dec, 2020 08:36:53 PM - X - "Je kunt ook op een besluit terugkomen, dat doen jullie wel vaker 

toch?" 

07 Dec, 2020 08:36:53 PM - X - "Stond dit plan dan in het verkiezingsplan?" 

07 Dec, 2020 08:36:57 PM - X - "Kunnen we de vragen ook downloaden?" 

07 Dec, 2020 08:36:57 PM - X - "Je mag best terug komen op een besluit...liever ten halve  gekeerd 

dan ten hele gedwaald" 

07 Dec, 2020 08:36:58 PM - X - "maar wat was er dan aan participatie bij het nemen van dat 

raadsbesluit?" 

07 Dec, 2020 08:37:00 PM - X - "Democratisch proces?" 

07 Dec, 2020 08:37:02 PM - X - "De 17 molens voegen nog geen 0,5% toe. Er zijn dus ruim 3.500 

windturbines nodig om Amsterdam zelfvoorzienend te maken." 

07 Dec, 2020 08:37:03 PM - X - "ja, is ook lastig. Want niemand wil windmolens. Nee, niets 

overdoen: gewoon herzien nav je eigen bewoners feedback. " 

07 Dec, 2020 08:37:07 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "ik geloof niet in de werking van dit 

DEMOCRATISCH STELSEL van deze raad" 

07 Dec, 2020 08:37:09 PM - X - "democratie.......waar is onze stem dan?" 

07 Dec, 2020 08:37:11 PM - X - "Beetje regenteske democratie" 

07 Dec, 2020 08:37:15 PM - X - "kunnen we niet huidige gemeenteraad ontbinden?" 

07 Dec, 2020 08:37:13 PM - X - "Het is symboolpolitiek. Erg veel last, weinig bijdrage aan de 

nationale energietransitie. Ja, doe het aub over. Er was te weinig informatie om een ebsluut goed 

te nemen voor 50 M Wat!! " 

07 Dec, 2020 08:37:13 PM - X - "Vinden jullie dit echt een democratisch proces??????" 

07 Dec, 2020 08:37:15 PM - X - "Het hele idee van een referendum is dat er ook een insparaak is 

naast de andere democratische instrumenten, zoals de Raad, (of het parlement)" 

07 Dec, 2020 08:37:16 PM - X - "Besluitbvorming door nieuwe college?" 

07 Dec, 2020 08:37:18 PM - X - "eerst een raadsbesluit nemen en dan pas participatie is de wereld 

op zn kop!" 

07 Dec, 2020 08:37:19 PM - X - "Waarom zo halstarrig. Wees eens volwassen en kom terug op een 

beslissing. Dat zou jullie echt sieren" 

07 Dec, 2020 08:37:21 PM - X - "Kan Mw van Doornik aangeven hoe vast de 50mw is? Kortom, wil 

ze hier nog van afwijken als duidelijk wordt dat de bevolking dit niet wil?" 

07 Dec, 2020 08:37:21 PM - X - "Dit is een slecht plan, stop ermee en kom terug met een beter plan" 

07 Dec, 2020 08:37:26 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Symboolpolitiek! " 

07 Dec, 2020 08:37:27 PM - X - "Kunnen jullie uitleggen wat precies democratisch is geweest aan 

dit proces?" 

07 Dec, 2020 08:37:28 PM - X - "Waarom geen windmolens langs het Amsterdam Rijnkanaal en in 

de haven?" 

07 Dec, 2020 08:37:31 PM - X  - "Wanneer kernfusie doorbreekt, worden de molens dan weer 

verwijderd." 
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07 Dec, 2020 08:37:32 PM - X - "Is er nagedacht hoe die doelstellingen te halen alvorens deze is 

uitgesproken? " 

07 Dec, 2020 08:37:34 PM - X - "De RES heeft de 50Mw bepaald NIET de gemeenteraad!" 

07 Dec, 2020 08:37:34 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Moet ik nu blij worden van het feit 

dat de gemeenteraad meer wil dan dat hoeft?" 

07 Dec, 2020 08:37:35 PM - X - "Ik noem dit niet democratisch mevrouw groen links " 

07 Dec, 2020 08:37:38 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "DISCUSSIE VOEREN VIA VIMEO???" 

07 Dec, 2020 08:37:39 PM - X - "Een serieuze vraag: waarom zou je in de drukstbevolkte stad van 

het land zoveel windturbines plaatsen? Oprecht waarom niet in Flevoland of Denemarken? Is toch 

zonde om ons mooie Mokum te verpesten." 

07 Dec, 2020 08:37:40 PM - X - "50 MW is een keuze van college en raad. Democratisch misschien, 

maar dat zegt niet dat het een verstandige keuze is. Een democratische borging is noodzakelijk 

omdat het om de belangen van bewoners gaat!!!! Wat is er belangrijker dan dat?" 

07 Dec, 2020 08:37:40 PM - X - "De beslissing in de gemeenteraad is gebaseerd op onjuiste 

informatieposities: dat moet worden gecorrigeerd" 

07 Dec, 2020 08:37:41 PM - X - "Waarom is de discussie niet openbaar?" 

07 Dec, 2020 08:37:42 PM - Marieke - "Haha, dit is geen discussie Marieke. Dit is net zo lang 

doordrammen tot we opgeven" 

07 Dec, 2020 08:37:43 PM - X - "Een bindend referedum is democratischer dan een "democratisch 

proces"waarbij de burgers niet ten volle zijn gehoord." 

07 Dec, 2020 08:37:43 PM - ijburger - "dit is geen discussie.Tuurlijk stemde mijn net 18 jarige groen 

dat is hip maar de consequenties overziet die niet" 

07 Dec, 2020 08:37:46 PM - X - "ja lastig inspraak. De Amsterdammers willen niet dus moet je het 

ons niet vragen als je toch door zet." 

07 Dec, 2020 08:37:48 PM - X - "Als u snapt dat windmolens veel vrgane oproept waarom dan niet 

zoeken naar alternatieven" 

07 Dec, 2020 08:37:48 PM - X - "Ik hoor nergens dat het mogelijk is dat uit onderzoek blijkt dat 

amsterdam niet zoon goed gebied is om windmolens te plaatsen...." 

07 Dec, 2020 08:37:49 PM - X - "we staan aan de vooravond van de energietransitie, er moet 

draagvlak voor zijn, het participatyietraject moet goed zijn." 

07 Dec, 2020 08:37:51 PM - X - "Ik sta straks te boek als participant, hoe cynisch" 

07 Dec, 2020 08:37:54 PM - X - "Met GroenLinks is geen vogel meer veilig" 

07 Dec, 2020 08:37:55 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Er zijn andere zoekgebieden die nu buiten schot zijn. " 

07 Dec, 2020 08:37:57 PM - X - "Zoekgebieden ingegaan? Nog niet doeltreffend" 

07 Dec, 2020 08:37:56 PM - X - "U voert geen discussie, ik praat met een select groepje en geeft 

dan een toespraak " 

07 Dec, 2020 08:37:56 PM - X - "mevr. van Doorninck, het is zo lastig om te zien hoe die belangen 

nou afgewogen worden. Wat is open landschap waard, is dat meer als er klein miljoen mensen rust 

komen zoeken?" 

07 Dec, 2020 08:37:57 PM - X - "Waarom wordt er niet gekeken naar kernenergie? Daarmee wordt 

de ambitie in een keer gehaald." 

07 Dec, 2020 08:37:58 PM - X - "breed gevoerd: 160 mensen op de hele stad" 
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07 Dec, 2020 08:37:59 PM - X - "Er is geen discussie die wij kunnen volgen" 

07 Dec, 2020 08:37:59 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:38:01 PM - X - "OOK weer uitgebreid meepraten? Dat is dit in iedere geval niet." 

07 Dec, 2020 08:38:03 PM - X - "gemeente amsterdam heeft een hadreiking gevraagt voor 

industrie gebieden van 350m niet voor bewoonde gebieden!!!!" 

07 Dec, 2020 08:38:02 PM - X - "De 17 molens voegen nog geen 0,5% toe. Er zijn dus ruim 3.500 

windturbines nodig om Amsterdam zelfvoorzienend te maken." 

07 Dec, 2020 08:38:05 PM - X - "Burgers hebben het recht in amsterdam een referendum te 

organiseren. De meerderheid van de amsterdammers will dit niet (jullie eigen onderzoek). Het is 

door Groen Links afgedwongen." 

07 Dec, 2020 08:38:05 PM - X - "Is het de wethouder bekend dat staatsecr voor infr en waterstaat 

besloten heeft om het RIVM op te dragen onderzoek te doen naar de effecten van LFG op 

bewoners in de directe ommegeving van windturbines? Wordt de besluitvorming uitgesteld todat 

deze rapportage heeft plaastsgevonde" 

07 Dec, 2020 08:38:06 PM - X - "Heeft Staatsbosbeheer een bindende stem als het gaat om de 

natuur?" 

07 Dec, 2020 08:38:06 PM - X - "Het GR besluit is niet genomen met de wetenschap dat er een 

turbine van 200m hoog op 350m van een woonwijk zou worden geplaatst." 

07 Dec, 2020 08:38:07 PM - X - "UItgebreid meepraten? Hoe past dat in het feit dat de Raad al 

heeft besloten zoals jullie net noemen? " 

07 Dec, 2020 08:38:08 PM - X - "mensen neem je verantwoordelijkheid" 

07 Dec, 2020 08:38:09 PM - X - "De gemeenteraad heeft zich niet over windmolens uitgesproken. 

50MW kan op allerlei manieren. Denk ook eens aan andere plekken in NL, waar "namens" A'dam 

energie opgewekt wordt.  " 

07 Dec, 2020 08:38:09 PM - X - "windTURBINE" 

07 Dec, 2020 08:38:13 PM - X - "jullie hebben een termijn van 4 jaar, met deze houding zit er met 

de volgende gemeenteraadsverkiezingen iemand anders. Die molens zijn een definitief besluit" 

07 Dec, 2020 08:38:19 PM - X - "Als de som van alle RESsen landelijk hoger uitpakt dan het 

nationale doel, kan dan de ambitie in Asterdam naar beneden worden bijgesteld?" 

07 Dec, 2020 08:38:19 PM - X - "Er is geen andere stad op de wereld waar mega windmolens 

binnen stadsgrenzen worden geplaatst." 

 

Antwoord: 

Voor statistieken over windmolens in Nederland, zie: 

https://windstats.nl/statistieken/  

 

07 Dec, 2020 08:38:21 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:38:22 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Wettelijke normen zijn geen menselijke normen" 

07 Dec, 2020 08:38:22 PM - X - "Windturbines, mw. van Doornick. Geen molens." 

07 Dec, 2020 08:38:23 PM - X - "Heeft iemand een samenvatting van alle 50 nota's die er 

circuleren?" 

https://windstats.nl/statistieken/
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07 Dec, 2020 08:38:25 PM - ijburger - "niet de wens vn Amsterdammers" 

07 Dec, 2020 08:38:31 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "WHO onderschrijft 

gezondheidsklachten bij plaatsing van windurbines te dicht bij woonkernen - ontkent u deze 

onderschrijving van de WHO?" 

07 Dec, 2020 08:38:32 PM - X - "ik vind verwijzen naar het democratisch proces verschuilen achter 

democratisch proces" 

07 Dec, 2020 08:38:32 PM - X - "Waarom geen windmolens langs het Amsterdam Rijnkanaal en in 

de haven? Omdat hier een groot nieuwbouwproject wordt gebouwd bestaande uit bijna 

energieneutrale woningen" 

07 Dec, 2020 08:38:33 PM - X - "In dit democratische besluit zouden de stadsdeelcommissies 

meegenomen moeten worden. Die zien beter per stadsdeel wat er leeft. " 

07 Dec, 2020 08:38:41 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:38:42 PM - X - "Er is 23TW "over" op de RES projecten die ingediend zijn. Daar valt 

de 50MW bij in het niet. Waarom wordt dit doorgedrukt, wie verdient hier geld aan??" 

07 Dec, 2020 08:38:43 PM - X - "Die 50 MW wordt iedere keer aangevoerd als maatgevend, maar 

dat is geen vaststaand gegeven. Dat is ook maar een wens van het gemeentebestuur, vooral van 

Groen Links. Succes bij de volgende verkiezingen GL!" 

07 Dec, 2020 08:38:44 PM - X - "Jullie vergelijken de geluidsoverlast met het geluid van een 

vaatwasser. Heeft u wel eens naast een vaatwasser geslapen, 365 dagen per jaar?" 

07 Dec, 2020 08:38:48 PM - X - "Geef eens even duidelijk antwoord" 

07 Dec, 2020 08:38:50 PM - X - "ik wil best praten, maar doe toch wat ik wil, zoiets?" 

07 Dec, 2020 08:38:51 PM - X - "alternatieven" 

07 Dec, 2020 08:38:52 PM - X - "Er is niemand die in zijn eigen gebied een turbine wil, hoe ga je ze 

dan plaatsen? Door mensen te zoeken die geen bezwaar hebben en alleen daar voor gaan? " 

07 Dec, 2020 08:38:53 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "graag gesprek ja!!" 

07 Dec, 2020 08:38:53 PM - X - "Democratisch proces: stadsdeelcommissie Oost was duidelijk dat 

IJburg geen zoeklocatie zou moeten zijn." 

07 Dec, 2020 08:38:54 PM - X - "die zijn er." 

07 Dec, 2020 08:38:54 PM - X - "Marieke haar eigen carriere staat hier voorop" 

07 Dec, 2020 08:39:01 PM - X - "Democratisch proces hebben velen tot nu toe niet ervaren. Kunt u 

aangeven waarop u baseert democratisch bezig te zijn? Participatie was niet mogelijk door 

uitloting. Daar waar participatie was, was men tegen. En toch durft u niet daarop te reageren. 

Waarom reageert u niet op idee" 

07 Dec, 2020 08:39:03 PM - X - "• Geven windmolens elektromagnetische straling af? Als dat het 

geval is wat is het effect op de natuur en de recreatiefunctie van IJburg voor de stad?" 

07 Dec, 2020 08:39:01 PM - X - "NEE dat klopt, die willen we dus niet" 

07 Dec, 2020 08:39:02 PM - X - "hoe zit het met lokale democratie? of mogen we op dat niveau 

alleen over bloembakken meebeslissen? of glijbanen?" 

07 Dec, 2020 08:39:02 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Dat is geen antwoord op de vraag!" 

07 Dec, 2020 08:39:03 PM - X - "Waarom is er zo veel haast met windmolens en zonnepanelen? 

Voorheen was dit biomassa, dat is ook een falen gebleken. Is de gemeente zich hier van bewust?" 
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07 Dec, 2020 08:39:03 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:39:04 PM - X - "Er zijn alternatieven" 

07 Dec, 2020 08:39:04 PM - X - "Gaan wettelijke normen boven de gezondheid en welbevinden van 

amsterdammers" 

07 Dec, 2020 08:39:06 PM - X - "Wat zou er gebeuren als er geen windmolens in Amsterdam 

zouden komen? " 

07 Dec, 2020 08:39:07 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Zijn we een gesprek aangegaan? 

Nogmaals, waarom alleen naar windmolens kijken?" 

07 Dec, 2020 08:39:08 PM - X - "Wat teleurstllend dat de gemeente zich ambitieus noemt en 

onderstussen lagere eisen stelt dan andere gemeenten, provincie, landen. " 

07 Dec, 2020 08:39:09 PM - X - "offshore" 

07 Dec, 2020 08:39:09 PM - X - "luistert de wethouder naar de bewoners? of luistert ze niet? " 

07 Dec, 2020 08:39:12 PM - X - "Ik hoop dat de regio Zaanstad / Waterland alsnog windturbines aan 

de noordkant van het Noordzeekanaal wil plaatsen." 

07 Dec, 2020 08:39:13 PM - X - "Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. Op IJburg zitten veel 

Vleermuizen. Hoe kunt u de veiligheid van de vleermuizen te waarborgen als er windturbines 

worden geplaatst?" 

07 Dec, 2020 08:39:14 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "Groen ja _ industriele 

windturbines NEE. Er zijn genoeg alternatieven!" 

07 Dec, 2020 08:39:14 PM - X - "De mensen hier doen er niet toe voor u, college? Realiseer het dan 

niet! De reszt van de gemeentes is zo verstandig NEE te zeggen. U niet.  " 

07 Dec, 2020 08:39:16 PM - X - "97% is dat niet juist mensen die niet willen wel reageren en die 

mensen die het wel best vinden en dus niet reageren?" 

07 Dec, 2020 08:39:17 PM - X - "Ben toch echt benieuwd wat de kwantitatieve limiet voor 

‘draagvlak’ is om de beslissing voor of tegen een plaatsing van windturbines te kunnen nemen" 

07 Dec, 2020 08:39:17 PM - X - "we zijn een kustprovincie" 

07 Dec, 2020 08:39:18 PM - X - "De norm wordt al gehaald dus waarom nog in Amsterdam!" 

07 Dec, 2020 08:39:18 PM - X - "waarom MOETEN er windturbines komen en komt u niet met een 

alternatief?" 

07 Dec, 2020 08:39:18 PM - X - "maar daar is meer plek!!! Dat is dan toch logisch?" 

07 Dec, 2020 08:39:18 PM - X - "Mevrouw staart zich blind op windturbines als oplossing. De 17 

molens voegen nog geen 0,5% toe. Er zijn dus ruim 3.500 windturbines nodig om Amsterdam 

zelfvoorzienend te maken." 

07 Dec, 2020 08:39:19 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:39:21 PM - X - "luisteren is een voorwaarde voor een gesprek!" 

07 Dec, 2020 08:39:24 PM - X - "het is niet dat we niet willen, maar de afstand gewoon groter 

maken. Ipv 350m -500m" 

07 Dec, 2020 08:39:22 PM - X - "Verantwoordelijkheid nemen kan ook met zooproject" 

07 Dec, 2020 08:39:25 PM - X - "En wat doet het geluid over water? Dat resoneert als een malle, 

dus geluid vaatwasser zal vele malen hoger zijn." 

07 Dec, 2020 08:39:24 PM - X - "We hebben toch de zee in de buurt" 

07 Dec, 2020 08:39:25 PM - X - "Opzadeld??? Je zit toch niet voor niks in zo'n regio?" 

07 Dec, 2020 08:39:25 PM - X - "ga voor langetermijn oplossingen......kernenergie" 



 
Gemeente Amsterdam Terugkoppelavond Wind 

 Datum 7 december 2020 

Pagina 78 van 168 

07 Dec, 2020 08:39:27 PM - ijburger - "bent u weleens op Ijburg geweest in de baai?" 

07 Dec, 2020 08:39:27 PM - X - "ER IS GEEN DRAAGVLAK OP IJBURG" 

07 Dec, 2020 08:39:28 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:39:29 PM - X - "Geen groen maar poen!" 

07 Dec, 2020 08:39:29 PM - X - "Inderdaad, we gaan geen windmolens vlak bij woningen zetten. 

Als ze er moeten komen, dan moet het dus ergens anders. Zon kan wel goed in A'dam." 

07 Dec, 2020 08:39:31 PM - X - "hoeveel gemeenes  willen windmolens in NH" 

07 Dec, 2020 08:39:31 PM - X - "Zadel de Noordzee op met windmolens die niemand wilt in zijn 

achtertuin" 

07 Dec, 2020 08:39:33 PM - X - "Liander is geen draagvlak!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:39:33 PM - X - "De potentie van zon op daken in Amsterdam staat gelijk aan 150 

turbines!" 

07 Dec, 2020 08:39:35 PM - IX - "Wat is democratisch geweest aan de beslissing om 17 turbines te 

plaatsen? " 

07 Dec, 2020 08:39:35 PM - X - "Hoe kijkt u naar het ongevraagd advies uit de laatste vergadering 

van de Stadsdeelcommissie Oost?" 

07 Dec, 2020 08:39:37 PM - X - "Het is geen NIMBY. We vragen om alternatieve oplossingen die 

minder slecht zijn voor mens en natuur" 

07 Dec, 2020 08:39:35 PM - X - "Klopt het dat Ijburg het beste gebied is om molens te plaatsen?" 

07 Dec, 2020 08:39:36 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:39:36 PM - X - "In deze chat, zie ik geen draagvlak. voor de mega turbines" 

07 Dec, 2020 08:39:36 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:39:37 PM - X - "Onzin argument; Amsterdam doet al heel veel, oa Schiphol en 

industrie. Amsterdam is niet een land op zichzelf!" 

07 Dec, 2020 08:39:37 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:39:38 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:39:39 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "DRAAGVLAK IS 1 VAN DE 

BELANGRIJKSTE PUNTEN. MOOI. WE ZIJN ERUIT" 

07 Dec, 2020 08:39:40 PM - Bas  - "Je kan Amsterdam toch niet vergelijken met andere regio's, 

echt belachelijk dit!!!! " 

07 Dec, 2020 08:39:41 PM - X - "ER is geen draagvlak o IJBURG. ECHT niet" 

07 Dec, 2020 08:39:43 PM - X - "Windmolens moeten in het buitengebied. De andere gemeenten 

bieden helemaal geen molens aan." 

07 Dec, 2020 08:39:43 PM - X - "Waarom 50 MW?" 

07 Dec, 2020 08:39:44 PM - X - "Goeie vraag. Heeft u wel eens 365 nachten naast een vaatwasser 

geslapen. En dan zetten we de vaatwasser langs de A10, want dan valt het geluid tenminste lekker 

weg." 

07 Dec, 2020 08:39:44 PM - X - "Er is NUL draagvlak om windmolens in de buurt van woningen te 

plaatsen" 
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07 Dec, 2020 08:39:45 PM - X - "Marieke, je staart je blind op de windturbines. De 17 molens 

voegen nog geen 0,5% toe. Er zijn dus ruim 3.500 windturbines nodig om Amsterdam 

zelfvoorzienend te maken." 

07 Dec, 2020 08:39:45 PM - X - "Het punt is dat er geen draagvlak is en daarom wil de coalitie hier 

geen referendum over houden " 

07 Dec, 2020 08:39:46 PM - X - "97 % zegt nee, in de zoekgebieden" 

07 Dec, 2020 08:39:47 PM - X - "Eigen verantwoordelijkheid is pprima, maar overperformen als 

stad bizar" 

07 Dec, 2020 08:39:49 PM - X - "De regio biedt zoveel meer mogelijk opties" 

07 Dec, 2020 08:39:49 PM - X - "Ik snap niet, dat men de pijn verdeelt, men komt voor werk naar 

amsterdam en stroom komt vanuit een gebied buiten amsterdam" 

07 Dec, 2020 08:39:49 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:39:51 PM - X - "5 turbines op zee doen de klus!" 

07 Dec, 2020 08:39:52 PM - X - "Er zijn zoveel alternatieven!! " 

07 Dec, 2020 08:39:55 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "We willen een antwoord op de vraag: waarom niet verder weg? Waarom geen 

zonneenergie? Waarom geen rekening houden met de woningen en het woongebied" 

07 Dec, 2020 08:40:02 PM - X - "Ga de bedrijven anders lastig vallen..." 

07 Dec, 2020 08:40:05 PM - X - "Op de Amsterdamse daken kan 1040 Mw" 

07 Dec, 2020 08:40:05 PM - X - "Waaromblijft de ambitie van 50mw overeind? Wat is daarvoor de 

reden? " 

07 Dec, 2020 08:40:06 PM - X - "Ik vind het heel teleurstellen dat GL, die zich hard maakt voor 

lokale democratie en bewonersparticipatie, zo'n matig participatietraject organiseert" 

07 Dec, 2020 08:40:06 PM - X - "Wel brieven over afvalcontainer, niet over windmolens. Wel een 

referendum over vuurwerk, niet over windmolens. ISelectieve democratie? Nogmaals, draagvalk 

in de gemeenteraad is niet hetzelfde als draagvlak onder de bevolking. Hoe gaat u de inspraak 

over dit project beter borgen?" 

07 Dec, 2020 08:40:07 PM - X - "IJburg is al de pineut met de biomassa naast ons, worden we nu 

weer het haasje?" 

07 Dec, 2020 08:40:10 PM - X - "• Sluit het Amsterdamse Groen Links beleid aan op het landelijke 

Groen Links beleid?  o EERLIJK EN GELIJKWAARDIG o EEN VERBONDEN SAMENLEVING o

 GROEN / BLAUW IN DE STAD  o DEMOCRATISCH BESTUUR  / Transparant OPENBAAR 

BESTUUR Openbaar bestuur | GroenLinks" 

07 Dec, 2020 08:40:09 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "hoeveel mensen op 

Zeeburgereiland zijn gevraagd in de draagvlak enquete?" 

07 Dec, 2020 08:40:12 PM - X - "Met alle respect het klinkt alsof er al heel veel is besloten!!!" 

07 Dec, 2020 08:40:13 PM - X - "weet je wat we doen we doen geen windturbines we zetten 

gewoon de elektra uit ;)" 

07 Dec, 2020 08:40:13 PM - X - "gebruike bedrijventerreinen ivp groen" 

07 Dec, 2020 08:40:13 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Windmolens langs het amsterdam rijnkanaal" 
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07 Dec, 2020 08:40:16 PM - X - "Het gaat in dit vraagstuk ook om verhoudingen en de menselijke 

maat denk ik?" 

07 Dec, 2020 08:40:20 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:40:21 PM - X - "Beste Riob, ik zie echt weinig vragen over de haven." 

07 Dec, 2020 08:40:23 PM - X - "Dit is de eerste avond dat ik van mijn kan laten horen. Eerder 

uitgeloot! Dus graag alle vragen beantwoorden. Ook als deze al eerder gesteld zijn" 

07 Dec, 2020 08:40:24 PM - X - "waarom is 50 MW een onderdeel van het afwegingskader? Het is 

de oplage, zelf opgelegd, en niet een kader. Dan houden we bewoners, natuur en Liander over. 

Dan lijkt de uitkomst me evident" 

07 Dec, 2020 08:40:25 PM - X - "Hoe gaat u oplossen dat er geen draagvlak is bij omwonenden?" 

07 Dec, 2020 08:40:28 PM - X - "het is een REGIONALE energie strategie. " 

07 Dec, 2020 08:40:44 PM - X - "Hoezo hebbenwe het over de Have?" 

07 Dec, 2020 08:40:44 PM - X - "Bij geen draagvlak, stekker eruit" 

07 Dec, 2020 08:40:45 PM - X - "Ha ha" 

07 Dec, 2020 08:40:46 PM - X - "Het waait amper in de luwte van de stad bij IJburg voor een 

windmolen? Ook op 200 meter hoogte. Waarom wordt niet gezocht naar een rendabele plek. 1 

windmolen kan dan de job doen voor 3 windmolens?" 

07 Dec, 2020 08:40:48 PM - X - "Waarom is de keuze gemaakt om stroom vretende data centers 

naar Amsterdam te halen? " 

07 Dec, 2020 08:40:49 PM - X - "De 50 MW is een politiek issue, waarvoor geen noodzaak is. Dit is 

een speeltje van Groen Links." 

07 Dec, 2020 08:40:50 PM - X - "Zijn helicopters belangrijker dan bewoners?" 

07 Dec, 2020 08:40:50 PM - X - "Doe die helis maar op Schiphol" 

07 Dec, 2020 08:40:51 PM - X - "Een hoogte beperking Schiphol is belangrijker dan natuur...Groen 

Links, schaam je!" 

07 Dec, 2020 08:40:52 PM - X - "50MW is zelf bedacht door de gemeente en wordt nu als een 

vaststaand feit gebruikt. Dat is het niet" 

07 Dec, 2020 08:40:53 PM - X- "Hier op Ijburg ook veel helicopters" 

07 Dec, 2020 08:40:53 PM - X - "Hoe denken jullie de nieuwe woningen op IJburg nog te verkopen? 

Niemand wil straks bij die windturbines wonen. Amsterdam heeft enorm veel geinvesteerd in 

IJburg en gaat dat alles nu de nek omdraaien." 

07 Dec, 2020 08:40:53 PM - X - "De getoonde kaart met "waardering" door de ambtenaren zit best 

goed in elkaar: plaatsing langs ring A10 Noord zou eventueel kunnen, maar niet bij Ransdorp en 

Durgerdam." 

07 Dec, 2020 08:40:54 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "HAVEN..? joehoe?" 

07 Dec, 2020 08:40:54 PM - X - "Per turbine zullen er honderden of duizenden bewoners ernstig 

benadeeld worden: opgeteld worden dat dus tienduizenden Amsterdammers die moedwillig door 

de eigen gemeente ernstig worden benadeelt in hun geluk en leefomgeving.... het zou echt 

schande zijn, er zijn veel alternatieve" 

07 Dec, 2020 08:40:54 PM - X - "Die heliport kun je gewoon aanpakken, geldt ook voor platforms 

offshore" 

07 Dec, 2020 08:40:58 PM - X - "De helft in de haven, is dat de helft van de 17 molens?" 
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07 Dec, 2020 08:40:59 PM - X - "De gebieden die er qua overlast beperking voor de bevolking  

komen niet in aanmerking vanwege de belangen van Schiphol " 

07 Dec, 2020 08:40:59 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "O in de haven zijn hoogte eisen en 

op IJburg kan alles?" 

07 Dec, 2020 08:41:00 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:41:00 PM - X - "Is het alleen maar een vraag of het technisch kant en geluk, welzijn 

en gezondheid maakt niets uit?" 

07 Dec, 2020 08:41:00 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:41:01 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:41:02 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:41:03 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:41:03 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:41:04 PM - X - "het helikopterplatform is onzin, waarom moet die op die plek 

blijven?" 

07 Dec, 2020 08:41:06 PM - X - "Wij hebben ook helicopters op ijburg, omdat je er in drukke tijden 

met de ambulance niet op of af kan!" 

07 Dec, 2020 08:41:09 PM - X - "PArticipatie is dus gewoon voor de bühne" 

07 Dec, 2020 08:41:13 PM - X - "Heliport ook bij AMC!" 

07 Dec, 2020 08:41:22 PM - X - "'we moeten zelf onze energie opwekken'. bent u dan ook tegen in- 

en export? de hele basis van onze wereldeconomie? de basis van waaruit amsterdam rijk is 

geworden? de steden voeren hun eigen expertise uit. energie opwekken middels windturbines in 

onze stad is NIET de expertise va" 

07 Dec, 2020 08:41:24 PM - X - "van amsterdam" 

07 Dec, 2020 08:41:24 PM - X - https://i2.wp.com/www.wattisduurzaam.nl/wp-

content/uploads/2013/03/zelfdenkende-windmolen.jpg?fit=960%2C345&ssl=1  

07 Dec, 2020 08:41:24 PM - X - "Haven heeft eigen belangen en die staan blijkbaar voor op de 

balengen van de bewoners, kan ik dat zo zeggen? " 

07 Dec, 2020 08:41:25 PM - X - "Jongens, molens is gewoon niet de juiste koers voor A'dam. Het 

kan niet. " 

07 Dec, 2020 08:41:25 PM - X - "Amsterdam is vol hoor ik, dus dan hoef je er toch ook geen 

windmolens in te passen?" 

07 Dec, 2020 08:41:26 PM - X - "ik vind het frustrerend dat ik bij een vorige bijeenkomst werd 

uitgeloot en niet kon meepraten, en nu alleen mag luisteren" 

07 Dec, 2020 08:41:27 PM - X - "Kan Amsterdam geen gebies aankopen in NO Groningen? Daar is 

wel ruimte." 

07 Dec, 2020 08:41:28 PM - X - "Hoe kan het dat max hoogte in de Sluisbuurt 120m is en bij ZBE 

een windmolen kan komen tot 200m tiphoogte. " 

07 Dec, 2020 08:41:28 PM X - "Goen links bekommert zich niet om het welzijn van de 

Amsterdammers" 

https://i2.wp.com/www.wattisduurzaam.nl/wp-content/uploads/2013/03/zelfdenkende-windmolen.jpg?fit=960%2C345&ssl=1
https://i2.wp.com/www.wattisduurzaam.nl/wp-content/uploads/2013/03/zelfdenkende-windmolen.jpg?fit=960%2C345&ssl=1
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07 Dec, 2020 08:41:29 PM - X  - "They shouldnt be built in residential areas - thats why most are 

out to see as they are so disruptive!" 

07 Dec, 2020 08:41:31 PM - X - "• Op ijburg wordt De Berthaanstrakade wordt vaak gebruikt voor 

het landen van de traumahelikopter, hebben de windmolens invloed op deze vorm van 

spoedeisende hulp?    " 

07 Dec, 2020 08:43:50 PM - X - "Is de doelstelling/ambitie al in beton gegoten?" 

07 Dec, 2020 08:41:33 PM - X - "Hoe lang duurt deze monoloog nog?" 

07 Dec, 2020 08:41:37 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:41:38 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:41:39 PM - X - "wat vind politie en ambulance helicopter personeel van deze grote  

Turbines?" 

07 Dec, 2020 08:41:39 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:41:40 PM - X - "Waarom kunnen andere gemeenten neit de windturbines van 

Amsterdam plaatsen als ze daar voldoende plek voor hebben? Zoals opgemerkt, het gaat om een 

regionaal plan" 

07 Dec, 2020 08:41:40 PM - X - "Hoe zien jullie dat voor je: een strandeiland met koelte toegelaten 

van roterende windmolens?!" 

07 Dec, 2020 08:41:40 PM - X- "Betekent "als stad je verantwoordelijkheid nemen" per definitie 

"binnen de stadsgrenzen energie opwekken"? En zo ja, waarom?" 

07 Dec, 2020 08:41:40 PM - X - "Dit is voor veel bewoners de eerste mogelijkheid dat zij van zich 

kunnen laten horen. Dus graag ook vragen behandelen die eerder aan bod zijn gekomen. " 

07 Dec, 2020 08:41:41 PM - X - "NIEMAND in deze chat is voor." 

07 Dec, 2020 08:41:47 PM - X - "Jullie geven geen duidelijke antwoorden. Alles blijft zogenaamd 

open, maar de weg die belopen wordt is al duidelijk" 

07 Dec, 2020 08:41:48 PM - X - "ik wel" 

07 Dec, 2020 08:41:48 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Geen draagvlak bij omwonenden betekent dat het minmaal op 600 m moet want 

provincie vindt draagvlak belangrijk alvorens van die regel af te wijken" 

07 Dec, 2020 08:41:49 PM - X - "Ojah wel X, ik ben voor!" 

07 Dec, 2020 08:41:52 PM - X - "het RES proces gaat volledig voorbij aan de innovaties die we de 

komende jaren worden verwacht. Voorbeeld: de plannen om in Groningen/Delfzijl een enorme 

installatie te ontwikkelen voor groene waterstof. Dit is vandaag in de media gekomen" 

07 Dec, 2020 08:41:52 PM - X - "Wat is hier nu participatie aan? er worden vragen beantwoord die 

ik niet voorbij zie komen.." 

07 Dec, 2020 08:41:53 PM - Marieke - "Waarom hebt u het niet over IJburg? Daar komen ze straks 

allemaal" 

07 Dec, 2020 08:41:54 PM - X - "De gemeente stelt zich te houden aan alle wettelijke regels. Is de 

gemeente op de hoogte van het feit dat de staatsecretaris heeft aangegeven dat op de wettelijke 

norm 9% van de omwonenden ernstige overlast zal ondervinden ?" 

07 Dec, 2020 08:41:57 PM - X - "Waarom zoekt u niet eerst goed uit wat de gevolgen zijn voor de 

gezondheid van mensen voor u een beslissing neemt?" 
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07 Dec, 2020 08:41:57 PM - X - "Wind molens horen niet in steden en natuurgebieden" 

07 Dec, 2020 08:41:59 PM - X - "in de avond is er geen zon" 

07 Dec, 2020 08:42:00 PM - X - "De gemeenteraad is democratisch gekozen door alle 

Amsterdammers. GL doet precies waar ze voor gekozen is, de GL stemmers worden niet 

teleurgesteld. Doorpakken met die windmolens dus!" 

07 Dec, 2020 08:42:01 PM - X - "Voor voor voor" 

07 Dec, 2020 08:42:02 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "aquathermie, is dat ooit onderzocht?" 

07 Dec, 2020 08:42:03 PM - X - "Al die (buitenlandse, commerciele) datacenters in Amsterdam 

drijven stroomverbruik gigantisch omhoog, en dat moeten we dan oplossen door dit soort 

oplossingen?" 

07 Dec, 2020 08:42:06 PM - X - "Hoe weten we hoeveel en waar de windmolens komen? kan het 

zomaar meer worden?" 

07 Dec, 2020 08:42:06 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "Eerst windturbines plaatsen 

en daarna woningen - dan kunnen mensen zelf kiezen om hun gezondheid op het spel te zetten 

om daar te gaan wonen." 

07 Dec, 2020 08:42:07 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:42:08 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:42:09 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:42:10 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:42:11 PM - X - "Waarom maakt de gemeente geen pas op de plaats nu er nog zo 

veel onduidelijk is over de gezondheidseffecten??" 

07 Dec, 2020 08:42:11 PM - X  - "What percentage of energy is going to be created by these 

turbines?" 

07 Dec, 2020 08:42:12 PM - X - "Kunnen jullie ingaan op het feit dat in de chat niemand een positief 

geluid laat horen? Het gesprek komt totaal niet overeen met de chat" 

07 Dec, 2020 08:42:15 PM - X - "Hoeveel woningen staan er in het havengebied?? Hoe worden de 

verschillende belangen tegen elkaar afgewogen?" 

07 Dec, 2020 08:42:16 PM - X - "400 MW zon. " 

07 Dec, 2020 08:42:18 PM - X - "waarom gebruikt u het helikopterplatform als reden dat er geen 

windmolens bij kunnen? voor de piloten is het geen probleem, en het platform bediend de 

offshore industrie, waarom platform niet verplaatsen?" 

07 Dec, 2020 08:42:18 PM - X - "Er wordt gevraagd hoeveel mensen op zeeburgereiland hiervan 

afweten. Nou bar weinig. We zijn ene jong eiland, netwerk is nog maar beperkt, totaal NUL 

informatie vanuit de Gemeente. We zijn echt in shock, NIET geinformeerd te zijn" 

07 Dec, 2020 08:42:18 PM - X - "Marieke haar ambitie zou moeten zijn, er voor de amsterdammers 

zijn......." 

07 Dec, 2020 08:42:20 PM - ijburger - "ik denk dat heel ijburg spontaan zon op dak laat leggen als 

dat windmolens voorkomt" 

07 Dec, 2020 08:42:21 PM - X - "GEEF NOU EENS ANTWOORD OP DE VRAAG WAAROM DE 

AMBITIE NIET BIJGESTELD KAN WORDEN???" 



 
Gemeente Amsterdam Terugkoppelavond Wind 

 Datum 7 december 2020 

Pagina 84 van 168 

07 Dec, 2020 08:42:24 PM - X  - "WIJ WILLEN GEEN WINDTURBINES IN IJBURG!!!!" 

07 Dec, 2020 08:42:25 PM - X - "Waar woon jij X in het centrum?" 

07 Dec, 2020 08:42:26 PM - X - "Neem verantwoordelijkheid voor de Amsterdammers, nu zijn wij 

poppetjes!" 

07 Dec, 2020 08:42:27 PM - X - "Dat interesseert ons NIET!" 

07 Dec, 2020 08:42:30 PM - X - "bestaat er de kans dat mensen moeten verhuizen voor de realisatie 

van een windturbine?" 

07 Dec, 2020 08:42:30 PM - X - "en in dit jaargetijde levert de zonnen panelen bijna niets op" 

07 Dec, 2020 08:42:32 PM - X - "NW represent" 

07 Dec, 2020 08:42:33 PM - X - "Wij willen overal windmolens! Zoveel mogelijk!" 

07 Dec, 2020 08:42:34 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Waarom kan de ambitie niet bijgesteld worden? " 

07 Dec, 2020 08:42:36 PM - X - "FEEN WINDTURBINES IN IJBURG" 

07 Dec, 2020 08:42:38 PM - X - "Goed, er is iemand voor. Ook voor plaatsing in een 

vogeltrekgebied, waar alle natuurorganisaties tegen zijn?" 

07 Dec, 2020 08:42:38 PM - X - "Waarom moet Amsterdam verantwoordelijkheid nemen voor een 

landelijke uitdaging" 

07 Dec, 2020 08:42:39 PM - X - "Haven kan niet, Liander vind de gebieden nabij natuur en recreatie 

handig en u beweert te participeren met bewoners. Ik hoor de stem van het volk niet in uw verhaal! 

DEMOCRATIE??" 

07 Dec, 2020 08:42:40 PM - X - "Ik wil wél windturbines op IJburg!" 

07 Dec, 2020 08:42:40 PM - X - "400 MW zonnepanelen zijn dan nog windturbines noodzakelijk" 

07 Dec, 2020 08:42:42 PM - ijburger - "ik hoor nergens Ijburg en lees alleen maar Ijburg" 

07 Dec, 2020 08:42:42 PM - Ijburger - "GEEN WINDTURBINES OP IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:42:44 PM - X - "als je de verkeerde vraag stelt, krijg je een verkeerd antwoord.Als 

je een verkeerde ambitie afspreekt, is de uitkomst ook verkeerd" 

07 Dec, 2020 08:42:44 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:42:45 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:42:49 PM - X - "in IJBurg is geen draagvlak voor molens wel voor zonneenergie" 

07 Dec, 2020 08:42:49 PM - X - "waarom uberhaubt de gezondheid van heel veel bewoners op het 

spel zetten??? Door deze binnen de 600 mtr te plaatsen tov woningen. Natuurlijk maken we ons 

dan zorgen over onze gezonheid en die zorgen nemen jullie helemaal niet weg. " 

07 Dec, 2020 08:42:57 PM - X - "Ok dank voor antwoord" 

07 Dec, 2020 08:43:00 PM - X - "Nog zo’n flater, biomassa" 

07 Dec, 2020 08:43:03 PM - ijburger - "spreek eens over Ijburg. De meesten hier komen uit Oost. Is 

dit nu gehoord worden" 

07 Dec, 2020 08:43:07 PM - X - "Maar IJburg is groot in zonnepanelen (relatief). Waarom dan ook 

daar een windmolen?" 

07 Dec, 2020 08:43:09 PM - X - "De 50MW ambitie KAN OOK OP EEN ANDERE MANIER WORDEN 

INGEVULD!!" 

07 Dec, 2020 08:43:10 PM - X - "Waarom is Amsterdam zo ambitieus op dit gebied ten koste van 

mens, dier en natuur" 



 
Gemeente Amsterdam Terugkoppelavond Wind 

 Datum 7 december 2020 

Pagina 85 van 168 

07 Dec, 2020 08:43:15 PM - X  - "It would ruin the whole beautiful area - honestly we are so upset 

by this and will have to get legal advice." 

07 Dec, 2020 08:43:16 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "waarom niet wachten op het RIVM 

rapport volgend jaar met nieuw onderzoek?" 

07 Dec, 2020 08:43:18 PM - X - "wanneer gaat de gemeente starten met eigen daken vol te leggen 

met zonnecellen" 

07 Dec, 2020 08:43:18 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "zoek eerst goed uit wat de consequenties zijn voordat je stappen onderneemt" 

07 Dec, 2020 08:43:19 PM - X - "Zet er een midden op de Dam!" 

07 Dec, 2020 08:43:19 PM - ijburger - "Ijburg komt niet uit jullie mond..." 

07 Dec, 2020 08:43:23 PM - X - "Voorbeeld als Amstelscheg neemt niet mee dat deze plek ook al 

overlast heeft van SChilhop, waarom wordt dat niet meegenomen? " 

07 Dec, 2020 08:43:28 PM - X - "Hebben jullie in het onderzoek aangegeven dat het gaat om 

windturbines van 200 meter hoog, binnen een straal van 350m  van de woning, inclusief alle 

gezondheidsonderzoeken?" 

07 Dec, 2020 08:43:28 PM - X - "Waarom kan de ambitie van Amsterdam (of eigenlijk Groenlinks) 

niet bijgesteld worden? Is er gesproken met andere gemeenten in de regio over het overnemen 

van een deel van de ambitie? Wat was de uitkomst van dat overleg?  " 

07 Dec, 2020 08:43:28 PM - X  - "We will fight this." 

07 Dec, 2020 08:43:28 PM - X - "als er een feestje op Blijburg was konden wij meedansen op de 

kade, zo goed kun je dat hier horen" 

07 Dec, 2020 08:43:29 PM - X - "niet praten over Biomassa hahaha" 

07 Dec, 2020 08:43:31 PM - X - "Groen Links, denk beter na. Stel je ambitie bij HIER (Ijburg, 

vergelijkbare gebieden) en realiseer het op andere wijze. dat kan. Je gaat inderdaad te snel en 

verleist draagvlak voor energietransitie bij heel veel mensen. . " 

07 Dec, 2020 08:43:31 PM - X - "Zijn jullie ooit wel eens op IJburg komen kijken? " 

07 Dec, 2020 08:43:35 PM - X - "Het water rond IJburg is ingericht als natuurcompensatiegebied. 

Moet dit gebied weer elders gecompenseerd worden, indien er turbines in worden geplaatst ?" 

07 Dec, 2020 08:43:37 PM - X - "In Houten hebben ze goede ervaringen met windturbines op 500 

meter van woningen. Ze staan verplicht 50% stil vanwege alle overlast" 

07 Dec, 2020 08:43:39 PM - X - "De 17 molens voegen nog geen 0,5% toe. Moeten daar bewoners 

en vogels voor wijken?" 

07 Dec, 2020 08:43:39 PM - X - "Voor jullie is het geen onderdeel, voor ons is dat wel! Wij wonen 

ernaast" 

07 Dec, 2020 08:43:41 PM - X - "biomassa, schaam je" 

07 Dec, 2020 08:43:41 PM - X - "Grijs is het nieuwe Groen. Straks leven we in een kleurloos bestaan 

met alleen industrie!" 

07 Dec, 2020 08:43:42 PM - X - "Midden op de Dam is wel een goeie!" 

07 Dec, 2020 08:43:44 PM - X - "das toch wel je kop in het zand steken" 

07 Dec, 2020 08:43:46 PM - ijburger - "Juist Blijburg op 300 meter konden de kinderen niet slapen" 

07 Dec, 2020 08:43:48 PM - X "waarom krijgen wij een voorbeeld van Amstelscheg uitgelegd, ipv 

die van IJburg. Dat is hier relevant!" 

07 Dec, 2020 08:43:50 PM - X - "en waarom geen geotermie?" 
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07 Dec, 2020 08:43:50 PM X - "Participatie is niet alleen zenden. Nodig de volgende keer graag ook 

een spreker uit die kritiek heeft op dit plan." 

07 Dec, 2020 08:43:51 PM - X - "Wat is de bedoeling van een brede discussie als we niet over 

biomassa en de overlast mogen praten en niet over SChiphol en de haven? " 

07 Dec, 2020 08:43:56 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Op de daken van de woningen van de raad" 

07 Dec, 2020 08:43:58 PM - X - "waarom zou ik tegen een windturbine moeten aankijken als mijn 

huishouden energieneutraal is?" 

07 Dec, 2020 08:43:58 PM - X - "het afbreken van windmolens is een drama" 

07 Dec, 2020 08:44:07 PM - X - "Windmolens zijn niet te recyclen, lekker duurzaam" 

07 Dec, 2020 08:44:09 PM - X - "Hoe groot is de stem van Liander of andere partijen bij het bepalen 

van waar de turbines worden geplaatst? " 

07 Dec, 2020 08:44:11 PM - X  - "Kernfusie!! Kernenergie!! " 

07 Dec, 2020 08:44:12 PM - Ijburger - "Jammer dat alleen de vragen worden gesteld die een 

positief effect hebben op de windmolens" 

07 Dec, 2020 08:44:12 PM - X - "windmolens kosten ons ook enorm veel subsidie, ga voor lange 

termijn!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:44:13 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "waar woningen zijn wil de 

gemeente wel molens, maar niet waar nog geen molens staan? Weet u wel dat de stad burgers 

heeft, wiens gezondheidsbelangen u dient te behartigen." 

07 Dec, 2020 08:44:14 PM - X - "Waarom Diemerpark wel meenemen als optie, maar Vondelpark 

niet?" 

07 Dec, 2020 08:44:14 PM - X - "Ijburg lijkt mij uitermate geschikt voor windturbines, gezien 

hoogte en ruimte. Klopt dit?" 

07 Dec, 2020 08:44:16 PM - X - "Klopt het dat als dit eenmaal een raadsbesluit is dat we met 120 

stemmen een bindend referendum kunnen aanvragen?" 

07 Dec, 2020 08:44:20 PM - X - "Ik ben voor een windmolen in het Vondelpark en voor de Stopera" 

07 Dec, 2020 08:44:23 PM - X - "Klopten de de kleuren al op het plaatje van het voorbeeld van 

Amstelscheg?" 

07 Dec, 2020 08:44:23 PM - X - "al dat afval voor de volgende generaties!" 

07 Dec, 2020 08:44:24 PM - X - "niet gerust hart." 

07 Dec, 2020 08:44:24 PM - X - "Als een windmolen eenmaal geplaatst is. Kan deze ook weer 

weggehaald worden indien blijkt dat deze te veel overlast geeft?" 

07 Dec, 2020 08:44:24 PM - Ijburger - "verschrikkelijk dit" 

07 Dec, 2020 08:44:25 PM - X - "Sorry 1200 stemmen" 

07 Dec, 2020 08:44:26 PM - X - "De Dikke van Dale moet herschreven worden. het wordt 

participatie bestaat niet meer." 

07 Dec, 2020 08:44:27 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:44:28 PM - X - "Inderdaad grootschali, de stads is te klein daarvoor. Achterhaald 

of niet?" 

07 Dec, 2020 08:44:28 PM - X - "met name offshore, naar voorbeeld van Denemarken." 

07 Dec, 2020 08:44:29 PM - X- "Juist, net als bij biomassa kun je voortschrijdend inzicht hebben. 

Investeer nu toch SLIM, niet dom en met enorm veel schade en verdriet voor Amsterdammers." 



 
Gemeente Amsterdam Terugkoppelavond Wind 

 Datum 7 december 2020 

Pagina 87 van 168 

07 Dec, 2020 08:44:30 PM - X - "Wanneer krijgen we de resultaten uit de overige gebieden te zien 

?" 

07 Dec, 2020 08:44:31 PM - X - "Bij biomassa moest de politiek ook terugkomen op hun initittief, 

dat moet straks ook bij WindTurbines" 

07 Dec, 2020 08:44:31 PM - X - "infrafoon geluid." 

07 Dec, 2020 08:44:32 PM - X - "De 3Mw turbines zijn out of production!" 

07 Dec, 2020 08:44:33 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "kunt u mij iets vertellen over 

de laagfrequentie en het effect op de gezondheid?" 

07 Dec, 2020 08:44:33 PM - X - "Suggestie: misschien kan professor de Laat komen praten 

volgende keer over de effecten op de bewoning en de natuur van een windmolen?" 

07 Dec, 2020 08:44:35 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:44:35 PM - X - "ze staan niet in Kopenhangen" 

07 Dec, 2020 08:44:35 PM - X - "Een motorbootje op het water hoort u op een kilometer afstand. 

Gewoon zo'n pruttelmoter van 4pk. Hoe kunt u überhaupt nadenken over windmolens in water zo 

dicht bij bewoning?" 

07 Dec, 2020 08:44:36 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:44:36 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Ik heb veel ingezet om energieneuraal te wonen. En nu krijg ik als dank een 

windmolen voor de deur. " 

07 Dec, 2020 08:44:37 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:44:37 PM - X - "Amsterdam Oost signaleert geen draagvlag, wat signaleert 

Amsterdam Noord?" 

07 Dec, 2020 08:44:38 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:44:38 PM - X - "Windenergie is erg duur en niet efficient" 

07 Dec, 2020 08:44:39 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:44:39 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:44:40 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:44:40 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:44:41 PM - Ijburger - "Daar op Ijburg geen limiet is voor de hoogte van de molens, 

hoe veel weegt dat mee in de uiteindelijke beslissing om de molens op IJburg te plaatsen ?" 

07 Dec, 2020 08:44:41 PM - X - "Windenergie is enorm instabiel qua opbrengst, hoe vangen jullie 

dit op? Hoe meer molens hoe meer centrales standby voor de dalmomenten om bij te springen. " 

07 Dec, 2020 08:44:41 PM X - "Draagvlak voor wind op  land bij bebouwing daalt net zo hard als het 

draagvlak voor biomassa, waarom toch doorgaan?" 

07 Dec, 2020 08:44:42 PM - X - "Het zijn windTURBINES geen molens" 
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07 Dec, 2020 08:44:42 PM - X - "Biomassa is ook een beproefde techniek, de neanderthalers wisten 

ook al dat je ervan ging hoesten." 

07 Dec, 2020 08:44:43 PM - X - "economisch: les 1 rentabiliteit kan binnen korte termijn verdwijnen 

agv technologische ontwikkeling: levensduur kan dan korter zijn dan 15 jaar. " 

07 Dec, 2020 08:44:43 PM - X - "Als er zoveel belemmeringen zijn, en waarschijnlijk zoveel 

mitigatie nodig is, is dan het voorzorgsprincipe niet van toepassing?" 

07 Dec, 2020 08:44:44 PM - X - "@X die kerncentrale mag bij jouw komen te staan?" 

07 Dec, 2020 08:44:44 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "zou mooi zijn als amsterdam eens wat 

anders zou onderzoeken, wij wonen ah water, aquathermie is in heel goede ontwikkeling, er zijn al 

heel goede resultaten" 

07 Dec, 2020 08:44:44 PM - X - "Bekende techniek en nu experimenteren wat Amsterdammers 

maximaal kunnen dragen" 

07 Dec, 2020 08:44:47 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Geen windmolens op IJburg" 

07 Dec, 2020 08:44:47 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Er kan er volgens mi oo eentje in 

de Amstel voor de stopera staan." 

07 Dec, 2020 08:44:47 PM - X - "Nu windmolens in het IJmeer is voor altijd de schoonheid van dit 

gebied verpesten" 

07 Dec, 2020 08:44:48 PM - ijburger - "we hebben de diemerzeedijk al.. " 

07 Dec, 2020 08:44:51 PM - X - "hoe vaak moeten we zeggen dat we GEEN windturbines willen?" 

07 Dec, 2020 08:44:53 PM - X (Weesp) - "Waarom geen kernenergie? Windturbines zijn 

achterhaalt" 

07 Dec, 2020 08:44:56 PM - X - "Windturbines kunnen niet grecycled worden" 

07 Dec, 2020 08:44:58 PM - X - "Wind is grootschalig dus niet bij bewoners! Het moet zoals elke 

industrie worden ingepast. Kan ook buiten Amterdam" 

07 Dec, 2020 08:44:58 PM - X - "vaart maken ten koste van natuurgebieden en bewoners, door de 

slpste normen te nemen" 

07 Dec, 2020 08:44:59 PM - X  - "Mensen op IJburg willen dit niet, waarom luisteren jullie daar niet 

naar? " 

07 Dec, 2020 08:45:01 PM - JX - "haastige spoed " 

07 Dec, 2020 08:45:06 PM - X - "Jullie hameren zo op het feit dat jongeren dit graag willen, maar 

vinden jullie dit serieus een leefbare situatie voor onze kinderen? " 

07 Dec, 2020 08:45:08 PM - X - "hoe komt de stroom van het grid in Amsterdam? dat kan Liander 

niet managen" 

07 Dec, 2020 08:45:09 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Nu snel stappen, zonder goed te onderzoeken" 

07 Dec, 2020 08:45:09 PM - X - "beproefde technieken. Niet beproefde positie pal naast een 

woongebied." 

07 Dec, 2020 08:45:10 PM - X - "Stappen maken met verouderde windturbines!!" 

07 Dec, 2020 08:45:11 PM - X - "maak waarom VRAGEN anders is input hier zinloos" 

07 Dec, 2020 08:45:11 PM - IX - "Hoe definiteert groenlinks 'participatie'? Hoe borgt de gemeente 

de belangen van Amsterdamse burgers? " 
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07 Dec, 2020 08:45:11 PM - X - "Als ze er eenmaal staan blijven ze er 20 jaar staan, ongeacht de 

hoeveelheid overlast die ze veroorzaken" 

07 Dec, 2020 08:45:13 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "hogere turbines zorgen ook voor meer 

lawaai" 

07 Dec, 2020 08:45:14 PM - IJburger - "De gemeente is er mee eens dat de windturbines het beste 

in de haven passen. Het voelt wel raar dat een zwaar industriegebied de eerste keuze is en daarna 

ons woongebied als tweede keuze. " 

07 Dec, 2020 08:45:14 PM - X - "VRAAG: Spreekt Amsterdam met andere regio's om energie 

"namens" Amsterdam op te wekken? Dat zou zo logisch zijn. " 

07 Dec, 2020 08:45:22 PM - X - "Fijn jullie ambitie, maar niet ten koste van de gezonheid van 

bewoners. Groene energie is alleen GROEN als het niet ten koste gaat van de mens en natuur. En 

met het plan dat er nu ligt voor IJburg wordt de gezondheid van de omwonende  en ook vogels wel 

degelijk op het spel gezet!" 

07 Dec, 2020 08:45:29 PM - X - "U maakt ons vanavond alleen maar ongeruster, en bozer. " 

07 Dec, 2020 08:45:35 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Is deze ambtenaar wel eens hier 

op de Haanstrakade geweest?" 

07 Dec, 2020 08:45:35 PM - ijburger - "ik ben ook bozer nu" 

07 Dec, 2020 08:45:36 PM - X - "windmolens op land halen niet het rendement vs zee" 

07 Dec, 2020 08:45:36 PM - X - "Jongeren willen windmolens en duurzame energie. We moeten 

nog heel lang met deze aarde doen dus laten we er maar het beste van maken." 

07 Dec, 2020 08:45:36 PM - X - "Adviseren jullie plaatsing bij IJburg, ben eerlijk!" 

07 Dec, 2020 08:45:39 PM - X - "Kunt u een voorbeeld noemen van een vergelijkbaar grote stad 

waar al zoveel windturbines op zo korte afstand zijn geplaatst van de woonkern? " 

 

Antwoord: 

Bv Rotterdam of Den-Haag, zie: 

https://windstats.nl/statistieken/  

 

07 Dec, 2020 08:45:41 PM - X - "maak WAAROM VRAGEN anders doen ze niets met input!" 

07 Dec, 2020 08:45:43 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Ik ben ook bozer" 

07 Dec, 2020 08:45:44 PM - X - "maak WAAROM VRAGEN anders doen ze niets met input!" 

07 Dec, 2020 08:45:49 PM - X - "maak WAAROM VRAGEN anders doen ze niets met input!" 

07 Dec, 2020 08:45:51 PM - X - "vogels vliegen ook best hoog, bij IJburg" 

07 Dec, 2020 08:45:51 PM - X - "dus de ambitie gehaald van 50MW, en dan een onleefbare stad 

met waardedaling huizen." 

07 Dec, 2020 08:45:52 PM - ijburger - "Ijburg galmt over de baai" 

07 Dec, 2020 08:45:53 PM - X - "maak WAAROM VRAGEN anders doen ze niets met input!" 

07 Dec, 2020 08:45:56 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Waarom IJburg verpesten? " 

07 Dec, 2020 08:45:59 PM - X - "Is niet gewoon het beste advies om alle molen rondom Ijburg te 

plaatsen?" 

https://windstats.nl/statistieken/
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07 Dec, 2020 08:46:01 PM - X - "Echt zonde van mijn tijd dit wat een politiek gelul" 

07 Dec, 2020 08:46:01 PM - X - "Het lijkt wel of we na alle weerstand nog even kijken hoe we er om 

heen kunnnen.....lijkt wel een vakantie na griekenland in corona tijd" 

07 Dec, 2020 08:46:01 PM - X - "Waarom geen windmolens in het Vondelpark en het museum 

plein?" 

07 Dec, 2020 08:46:03 PM - X  - "Wordt de footprint van de bouw van windmolens afgezet tegen de 

verwachtte CO2 reductie? Wij praten alleen over mogelijke resultaten maar niet over de footprint 

vooraf." 

07 Dec, 2020 08:46:05 PM - X - "maak WAAROM VRAGEN anders doen ze niets met input!" 

07 Dec, 2020 08:46:08 PM - X - "GL; je hoeft dit niet te doen, bekijk dit even van een afstand, 

luister naar je burgers; dat is ook besturen!" 

07 Dec, 2020 08:46:10 PM - X - "In een GL nieuwsbrief las ik dat GL raadslid Jasper Groen stelt dat 

nsle soms te verkiezen is boven zorgvuldig bij de klimaatcrisis. Geldt dat hier ook? " 

07 Dec, 2020 08:46:14 PM - X - "Heel IJburg valt binnen gezondheidsrisico gebied volgens Pondera, 

telt dit ook, of alleen de technische haalbaarheid?" 

07 Dec, 2020 08:46:16 PM - X - "Vergeet de juridische procedures niet!" 

07 Dec, 2020 08:46:17 PM - ijburger - "is dit input?" 

07 Dec, 2020 08:46:19 PM - X - "Let op Rob, jullie deden aan participatie! Maar het klinkt nu alleen 

als afwegingskader die vooral bestuurlijk is. Is dit afwegingskader wel de juiste?????" 

07 Dec, 2020 08:46:21 PM - X - "Is er ook een platform die zich inzet op die nieuwe technologieën 

zoals bv thorium centrales, geothermie etc. Om daar een versnelling te kunnen realiseren" 

07 Dec, 2020 08:46:22 PM - X - "Het zijn Groenlinks doelstellingen, die draagvlak bij bewoners voor 

schone energie ondermijnt" 

07 Dec, 2020 08:46:22 PM - ijburger - "wordt de chat bewaard" 

07 Dec, 2020 08:46:23 PM - X - "maak WAAROM VRAGEN anders doen ze niets met input!" 

07 Dec, 2020 08:46:23 PM - X  - "You'll have a legal fight on your hands." 

07 Dec, 2020 08:46:23 PM - X - "dus als je alleen IJburg ongelukkig kunt maken is dat winst voor de 

rest van de stad?" 

07 Dec, 2020 08:46:23 PM - X - "5,6 MW molens zijn hoger dan 200 m.; midden in een 

natuurgebied! GroenLinks: schaam jullie" 

07 Dec, 2020 08:46:23 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "Niemand is tegen groene 

energie, maar niet ten koste van de gezondheid van jullie eigen bewoners!" 

07 Dec, 2020 08:46:24 PM - X - "Een zeer verontrustend verhaal, helemaal voor IJBURG. Echt heel 

erg, dit gaat vele bewoners slapeloze nachten bezorgen. Neem die input vooral mee." 

07 Dec, 2020 08:46:26 PM - X - "Alles hangt et elkaar samen en dat is juist het probleem - mensen 

hebben hun erfpacht afgekocht, huizen gekocht etc en nu krijgen ze deze situatie in de achtertuin. 

Er is een bredere blik nodig. " 

07 Dec, 2020 08:46:27 PM - X - "Waarom denkt groenlinks dat het geen kwaad kan om de hele dag 

het geluid van een vaatwasser te horen? " 

07 Dec, 2020 08:46:34 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Waarom is onze gezondheid minder belangrijk dan uw prestigeproject? " 

07 Dec, 2020 08:46:34 PM - X - "Waarom IJburgers ziek maken, wegjagen, recreerders pesten, 

vogels wegjagen? " 
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07 Dec, 2020 08:46:35 PM - X - "De onontkoombare conclusie is dat windmolens en zonnevelden 

hetzelfde lot beschoren is als biomassa, namelijk dat het middel (veel) erger blijkt dan de kwaal. 

Het is alleen te hopen dat onze groenlinkse beleidsmakers tijdig deze realiteit erkennen." 

07 Dec, 2020 08:46:38 PM - X - "Ik zou vooral Groenlinks stemmen" 

07 Dec, 2020 08:46:39 PM - X - "Zet die windmolens lekker op zee en niet bij de stad" 

07 Dec, 2020 08:46:40 PM - X - "Kunnen we serieus jongeren meer een stem geven dan ouderen? 

Wij moeten nog veel langer met deze aarde doen...." 

07 Dec, 2020 08:46:42 PM - ijburger - "gaat mijn pensioen..veel zzp'ers op Ijburg" 

07 Dec, 2020 08:46:43 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "is er een MER ter plaatse, op lokatie 

geweest?" 

07 Dec, 2020 08:46:44 PM - X - "WAAROM ZOUDEN WE NOG GELOVEN DAT HET NIET 

ALLEMAAL AL IN KANNEN EN KRUIKEN IS" 

07 Dec, 2020 08:46:48 PM - X - "Is er al onderzoek gedaan naar het effect van een windturbine in 

een recreatiegebied zoals de Gaasperplas? " 

07 Dec, 2020 08:46:52 PM - X - "Alles in de ambtelijke gehaktmolen!" 

07 Dec, 2020 08:46:52 PM - X - "Zorgt zeker voor slapeloze nachten op IJburg" 

07 Dec, 2020 08:46:55 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Waarom zijn de onderzoeken van Liander zo bepalend? " 

07 Dec, 2020 08:46:56 PM - X - "Kunt u uitleggen waarom er weer onderzoek naar gezondheid en 

draagvlak wordt opgestart en belastinggeld wordt uitgegeven terwijl er voldoende onderzoeken 

voorhanden zijn waaruit blijkt dat et slecht voor de gezondheid is en daarnaast dat er blijkt 

onvoldoende draagvlak is" 

07 Dec, 2020 08:46:56 PM - X - "EN WAT GEBEURD ER MET DE VRAGEN VAN VANAVOND??????" 

07 Dec, 2020 08:46:58 PM - X - "worden onze bezwaren van vanavond ook meegenomen in de res 

1.0?" 

07 Dec, 2020 08:46:58 PM - X - "Hoeveel aandacht en voorstellen zijn er om energie te beperken in 

plaats van op te wekken? " 

07 Dec, 2020 08:46:58 PM - X - "Wij willen ook geen windturbines aan de noordelijke kant van 

diemerscheg/gaasperplas ivm met energieneutrale woningen in de omgeving" 

07 Dec, 2020 08:46:59 PM - X - "De uitkomst staat al lang vast, alle windmolens bij IJburg" 

07 Dec, 2020 08:47:00 PM - ijburger - "ik snap jullie echt niet er was geen participatie" 

07 Dec, 2020 08:47:06 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 08:47:07 PM - X - "er is geen participatietraject geweest tot nu toe" 

07 Dec, 2020 08:47:07 PM - X - "Jullie hebben vanavond in de presentatie laten zien dat jullie alleen 

je eigen argumenten laten zien in wat er is opgehaald. Hoe kunnen we er op vertrouwen dat wat er 

vanaovnd wordt gezegd ook echt wordt laten zien? " 

 

Antwoord: 

De chats, presentaties e.d. zijn allemaal openbaar gepubliceerd.  

 

07 Dec, 2020 08:47:07 PM - X - "Wat zijn onze verdere bezwaarmogelijkheden? Graag een 

inhoudelijke reactie. Op welke plannen kan ik wanneer bezwaar indienen." 
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07 Dec, 2020 08:47:08 PM - X - "Ik heb een berekening gezien waaruit blijkt dat een windmolen 5 

jaar non-stop moet draaien voordat deze evenveel energie heeft opgewekt als het gekost heeft 

om de molen te maken en neer te zetten. Dan zijn windmolens toch helemaal niet zo duurzaam?" 

07 Dec, 2020 08:47:08 PM - X - "Welk gewicht heeft de stem van Liander in dit proces? Meer dan 

dat van de Amsterdammers?" 

07 Dec, 2020 08:47:08 PM - Xl - "WORDEN DE VRAGEN VAN VANAVOND OOK MEEGENOMEN?" 

07 Dec, 2020 08:47:08 PM - X - "Betekent dat er dus ook naar 5,4 MW turbines wordt gekeken???" 

07 Dec, 2020 08:47:08 PM - X - "Wanneer start de participatie?" 

07 Dec, 2020 08:47:10 PM - X - "Krijgen wij een uitkoopoptie?" 

07 Dec, 2020 08:47:12 PM - X - "Mevrouw Van Doorn kom langs! En luister naar het geluid dat over 

het water wordt gedragen. Wij hebben nu al last van de boten die het zand voor centrumeiland 

opspuiten. " 

07 Dec, 2020 08:47:14 PM - X - "een object van 200+ m plaatsen met afstand van 350m? Hoe haal je 

het in je hoofd?" 

07 Dec, 2020 08:47:12 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 08:47:14 PM - X - "Waarom denk jullie dat mensen die GL en D66 hebben gestemd, 

nu zeuren zodra ze molens in de tuin krijgen?" 

07 Dec, 2020 08:47:15 PM - X - "In de ateliers eind 2019 was de consenses dat er geen wind in het 

groen zou komen" 

07 Dec, 2020 08:47:16 PM - X - "is 50 mw ambitie voor Amsterdam niet te Ambitieus? zeker dat er 

nu een bepaalde groep Amsterdammers de rekening moet betalen voor heel Amsterdam. (welzijn, 

gezondheid, waardevermindering huizen?) hoe dit  te verantwoorden?" 

07 Dec, 2020 08:47:17 PM - X - "IJBurg accepteert het niet. " 

07 Dec, 2020 08:47:17 PM - X - "maak WAAROM VRAGEN" 

07 Dec, 2020 08:47:18 PM - X - "Vragen ......" 

07 Dec, 2020 08:47:18 PM - X - "Referendum = demoratisch" 

07 Dec, 2020 08:47:18 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Waarom is de mening van liander bepalender dan de mening van bewonders? " 

07 Dec, 2020 08:47:19 PM - X - "De VVD geeft aan windmolens niet nabij bewoners, natuur en 

recreatie te zetten. Het antwoord van Groen Links is dat zij snelwegen aanleggen. Doet u een 

wedstrijd met groen Links?" 

07 Dec, 2020 08:47:22 PM - X - "Waarom heeft Liander zo'nm dikke vinger in de pap. Groenlinks is 

gekozen door brugers, niet door Liander. " 

07 Dec, 2020 08:47:21 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 08:47:22 PM - X - "Ik heb sterk de indruk dat alles al besloten is klopt dat" 

07 Dec, 2020 08:47:22 PM - X - "Welk besef is er bij de Politiek en ambtenaren dat 200 meter hoge 

turbines op een afstand van350 meter" 

07 Dec, 2020 08:47:22 PM - ijburger - "kom eens kijken het kan echt niet" 

07 Dec, 2020 08:47:23 PM - X - "wat is de tijdlijn voor het process??" 

07 Dec, 2020 08:47:24 PM - X - "Kunt u uitleggen dat u suggereert dat er veel Amsterdammers 

voor windmolens zijn, maar er niet wordt vermeld dat zij hieraan wel voorwaarden hangen dwz 

voldoende afstand voor mens en natuur." 
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07 Dec, 2020 08:47:24 PM - X - "IJburg zou plek moeten bieden aan 7 windturbines. Daar vind je 

niet snel een alternatief voor. Dus ik heb weinig vertrouwen in de afweging die het bestuur gaat 

maken" 

07 Dec, 2020 08:47:25 PM - X - "ALLE NATUURORGANISATIES ZIJN TEGEN PLAATSING BIJ HET 

IJMEER; HOE KAN JE DAAR OVERHEEN LOPEN" 

07 Dec, 2020 08:47:25 PM - X - "Nu hoor je al alles over het water hier op IJburg, wij maken ons 

ernstig zorgen om het geluidsoverlast! Ook voor het laagfrequente geluid voor onze kinderen. Dit 

is niet goed voor hun en onze gezondheid! " 

07 Dec, 2020 08:47:26 PM - X - "Bij burgers is niks opgehad. Die moeten zoeken naar antwoorden" 

07 Dec, 2020 08:47:27 PM - X - "wanneer sprken jullie over eeen positieve participatie?" 

07 Dec, 2020 08:47:27 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 08:47:28 PM - X - "Jullie lezen niet" 

07 Dec, 2020 08:47:29 PM - X - "Geen mega windturbines op IJBURG!" 

07 Dec, 2020 08:47:30 PM - X - "Ik bedoel VVD?" 

07 Dec, 2020 08:47:30 PM - X - "College dus bestoken om windmolens op IJburg te voorkomen...." 

07 Dec, 2020 08:47:32 PM - X - "Ik ben er helemaal stil van, toch verkeerd gestemd dit jaar" 

07 Dec, 2020 08:47:32 PM - X - "WORDEN DE VRAGEN VAN VANAVOND OOK MEEGENOMEN?" 

07 Dec, 2020 08:47:33 PM - X - "Ik hoor dat er gezegd wordt:” niet meer in de haven I v M plannen 

met woningbouw”! Maar wel waar nu al huizen zijn? Hoe is dat te verkopen aan de burgers" 

07 Dec, 2020 08:47:33 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Wat is de tijdslijn ? " 

07 Dec, 2020 08:47:35 PM - X - "waar gaan we die 800.000 huizen bouwen ? Tussen de windmolens 

en onder de zonneparken?" 

07 Dec, 2020 08:47:39 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "WAarom neemt GL het niet op voor 

zijn bewoners?" 

07 Dec, 2020 08:47:41 PM - X - "Waren de participatieavonden wel goed aangekondigd? Zoveel 

mensen wisten er niet van?" 

07 Dec, 2020 08:47:40 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 08:47:43 PM - X - 

https://www.youtube.com/watch?v=rW9p7yBJC0U&feature=emb_logo  

07 Dec, 2020 08:47:44 PM - X - "Hoe kunnen we als burger in verzet komen?" 

07 Dec, 2020 08:47:45 PM - X - "Graag willen we weten hoe we de ouderen betrekken die niet met 

internet om kunnen gaan?" 

07 Dec, 2020 08:47:45 PM - X - "WAT EEN SCHANDALIG PROCES" 

07 Dec, 2020 08:47:46 PM - X - "Jongeren hebben geen huis gekocht" 

07 Dec, 2020 08:47:47 PM - X - "maak WAAROM VRAGEN anders doen ze niets met input!" 

07 Dec, 2020 08:47:48 PM - IJburger - "De energietransitie moet gebeuren. Wij hebben hier heel 

veel kinderen! Maar het moet verstandig. Wind op zee gaat ook buiten de zicht geplaatst. " 

07 Dec, 2020 08:47:48 PM - X - "meer positief, maar ook niet in hun eigen achtertuin" 

07 Dec, 2020 08:47:49 PM - X - "Jongeren zijn niet gebonden aan een specifieke locatie." 

https://www.youtube.com/watch?v=rW9p7yBJC0U&feature=emb_logo
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07 Dec, 2020 08:47:50 PM - X - "Wat een waardeloze bijeenkomst, noem dit straks in de media svp 

geen participatie" 

07 Dec, 2020 08:47:50 PM - X - "ik zou graag wat meer horen of het participatieproces, wat er 

uitgekomen is tot nu toe. waarom wordt dat nu niet gedaan" 

07 Dec, 2020 08:47:51 PM - X - "Wat een schijnvertoning!" 

07 Dec, 2020 08:47:53 PM - X - "Ze komen bij ijburg, maar participatie bij Ijburg is minimaal." 

07 Dec, 2020 08:47:52 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 08:47:54 PM - X - "ja joh jongeren betrekken weet je zeker dat die turbines er komen" 

07 Dec, 2020 08:47:55 PM - X - "Natuurgebieden aantasten is het einde van de stad want het zijn 

de longen van de stad" 

07 Dec, 2020 08:47:55 PM - X - "Geen energie industrie en windturbines op IJburg" 

07 Dec, 2020 08:47:56 PM - X  - "They don't own houses yet thats why!!" 

07 Dec, 2020 08:47:56 PM - X - "Laat ouderen niet bepalen over de toekomst van jongeren!" 

07 Dec, 2020 08:47:57 PM - X - "Waarom doen jullie niets met alle vragen? Kunnen wij een copie 

paste krijgen van alle vragen met de antwoorden?" 

07 Dec, 2020 08:47:57 PM - X - "Belachelijk dit" 

07 Dec, 2020 08:47:59 PM - X - "Mijn kinderen zijn ook jong" 

07 Dec, 2020 08:47:59 PM - X - "De onontkoombare conclusie is dat windmolens en zonnevelden 

hetzelfde lot beschoren is als biomassa, namelijk dat het middel (veel) erger blijkt dan de kwaal. 

Het is alleen te hopen dat onze groenlinkse beleidsmakers tijdig deze realiteit erkennen." 

07 Dec, 2020 08:48:00 PM - X - "Kunt u uitleggen waarom u en/of uw partij genoten bewoners en 

andere partijen die tegen windmolens bij mens en natuur afschildert als personen die tegen 

klimaatmaatregelen zijn. " 

07 Dec, 2020 08:48:01 PM - X - "Wat is de formele manier om bezwaar aan te tekenen tegen dit 

proces?" 

07 Dec, 2020 08:48:02 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "ik zit hier met een 16jarige die hier heel 

boos van wordt" 

07 Dec, 2020 08:48:02 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 08:48:03 PM - X - "Bent u er bewust van dat u als GL wethouder, wethouder van alle 

Amsterdammers bent? Dus ook van de meerderheid van de Amsterdammers die niet op 

Groenlinks gestemt hebben?" 

07 Dec, 2020 08:48:03 PM - X - "Jongeren hebben heen huis gekocht" 

07 Dec, 2020 08:48:04 PM - X  - "Wat een poppenkast!! de besluitvorming sijpelt er tussendoor, er 

wordt nu al een aantal maal duidelijk gesteld dat Ijburg het gaat worden.  " 

07 Dec, 2020 08:48:05 PM - X - "De jonegren scheuren op vervuilende scooters, terwijl wij oudjes 

fietsers zijn." 

07 Dec, 2020 08:48:05 PM - X - "Laten we maar een referendum opstarten met zijn allen!!" 

07 Dec, 2020 08:48:08 PM - X - "IJBURG IS DE JONGSTE WIJK VAN DE STAD; WIJ KOMEN DAAR 

VOOR OP" 

07 Dec, 2020 08:48:08 PM - X - "worden daarom de jongeren ineens naar voren gehaald omdat zij 

'minder tegen' zijn"" 
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07 Dec, 2020 08:48:09 PM - X - "Denkt u dat de participatie bijeenkomsten een goede gemiddelde 

samenstelling van de bewonersgroepen zijn geweest?" 

07 Dec, 2020 08:48:09 PM - X - "voorstanders werven door extra jongeren te betrekken? " 

07 Dec, 2020 08:48:10 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 08:48:11 PM - ijburger - "kinderen willen ze ook niet" 

07 Dec, 2020 08:48:11 PM - X - "Mijn verwachtingen waren niet hoog, toch zijn ze niet gehaald" 

07 Dec, 2020 08:48:12 PM - X (Weesp) - "Waarom deze tunnelvisie?" 

07 Dec, 2020 08:48:13 PM - X - "Laten we maar een referendum opstarten met zijn allen!!" 

07 Dec, 2020 08:48:13 PM - X - "Kinderen op IJburg lopen een risico van de windturbines" 

07 Dec, 2020 08:48:14 PM - X - "Worden de vragen van vanavond ook meegenomen?" 

07 Dec, 2020 08:48:15 PM - X - "Jongeren wonen ook op ZBE en IJburg" 

07 Dec, 2020 08:48:18 PM - X - "Jongeren positief want die hebben nog geen woning in de buurt 

van een turbine" 

07 Dec, 2020 08:48:19 PM - X - "wat een flauwekul die schijntegenstelling tussen leeftijdsgroepen. 

Zal ik ook maar vast stoppen met werken?" 

07 Dec, 2020 08:48:19 PM - X - "jongeren zijn absoluut een belanghebbende in deze, maar moeten 

zij niet op een ander emanier gehoord worden, dan in een sessie waarin zij met fiches mochten 

schuiven?" 

07 Dec, 2020 08:48:20 PM - X - "vragen jullie de jongeren ook naar een afweging tussen natuur en 

energieopwekking?" 

07 Dec, 2020 08:48:20 PM - X - "Hoe nemen jullie biodiversiteit mee in jullie besliskader? " 

07 Dec, 2020 08:48:22 PM - X - "Kunt u uitleggen waarom u persé een uitzondering wil van 

minimaal 350 meter afstand van een windmolen tot een bewoning. De adviesnorm van 800m en 

beter nog uit Denemarken 1500m niet voor niets is vastgesteld?" 

07 Dec, 2020 08:48:22 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 08:48:23 PM - X - "Jongeren ..... die kunnen niks in Amsterdam kopen" 

07 Dec, 2020 08:48:26 PM - X - "Amsterdam redt de wereld, in het bijzonder de jongeren: 

woningen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:48:27 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "Jongeren pakken hun spullen 

en zeggen hun huur op als die windturbine voor hun neus staat." 

07 Dec, 2020 08:48:27 PM - X - "Is er zelfs een kans dat er nergens windturbines komen in 

Amsterdam?" 

07 Dec, 2020 08:48:28 PM - X - "Hoe vind ik ooit een antwoord op mn vragen in deze brij. En dan 

moet ik ook nog weten of het niet eerder gevraagd is! " 

07 Dec, 2020 08:48:28 PM - IJburger - "Ik wil hier eigenlijk graag agenderen om de 

hoogspanningsleiding die midden door de woonwijk gaat onder de grond kunnen plaatsten. Deze 

veroorzaken ook ongezonde stralen en zijn horizonvervuilding." 

07 Dec, 2020 08:48:29 PM - X  - "Makkelijk praten voor de jongeren die geen eigen woning 

hebben.. " 

07 Dec, 2020 08:48:30 PM - X - "Referendum op uiteindelijk besluit lijkt enige uitweg wat deze 

windmolens betreft?" 

07 Dec, 2020 08:48:31 PM - X - "Ik denk niet dat ouderen pers" 
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07 Dec, 2020 08:48:32 PM - X  - "The minute they do own a house where a wind turbine would be 

built I guarantee that would change!!!" 

07 Dec, 2020 08:48:32 PM - X - "Wij jongeren zijn blij met het leiderschap van de gemeente!" 

07 Dec, 2020 08:48:33 PM - X - "Onze kinderen en kleinkinderen gaan last ondervinden van de 

effecten van deze windmolens zo dicht voor onze deur!" 

07 Dec, 2020 08:48:33 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "NIemand is tegen schone energie. Maar we vragen ons af of deze oplossing de 

goede is. " 

07 Dec, 2020 08:48:33 PM - X - "Waarom geen particulaptie bijeenkomsten gedaan in de gebieden 

waar jullie de turbines 'overwegen'?" 

07 Dec, 2020 08:48:35 PM - Ijburger - "Je zal maar een dure woning hebben gekocht op Ijburg. De 

waarde van je woning gaat naar de KLOTE daar houd niemand rekening mee " 

07 Dec, 2020 08:48:38 PM - X - "Speciale tafels, chill." 

07 Dec, 2020 08:48:40 PM - X - "Kunt u uitleggen waarom de ambitie er is van 50MW terwijl de 

provincie al lang hieraan voldoet" 

07 Dec, 2020 08:48:41 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 08:48:42 PM - X - "@X; net zoals bij de eerdere bijeenkomsten, komt er ook van deze 

avond een uitgebreid verslag online te staan " 

07 Dec, 2020 08:48:42 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "mijn dochter kan nu al geen 

windmolen meer zien, zo jammer, had gehoopt dat ze voor groene energie zou zijn" 

07 Dec, 2020 08:48:44 PM - X - "Mijn dochters van 11 en 15 vinden dit ook een absurd plan! " 

07 Dec, 2020 08:48:43 PM - X - "Waarom kiest Groenlinks voor een ambitie die hoger is dan 

noodzakelijk, ondanks dat het enorme gezondheids, mileu en natuurschade veroorzaakt? " 

07 Dec, 2020 08:48:44 PM - X - "Voor onze kinderen: investeer op ZEE" 

07 Dec, 2020 08:48:43 PM - X - "Er zijn circa 62 bewoners van IJburg geënquêteerd. Waarschijnlijk 

max 10 of 15 waren jongeren. Daar kan je geen conclusies aan hangen!!" 

07 Dec, 2020 08:48:45 PM - X - "hoe denken jullie ook nog eens met ijburg twee om te gaan ( met 

nog vele nieuwe huishoudens en buiteneiland dat recreatie en natuur moet gaan bieden) naast het 

huidige ijburg?" 

07 Dec, 2020 08:48:46 PM - X - "Hoe zouden jongeren het vinden 365 dagen per jaar in een 

windenergiepark te moeten wonen, alsof naast een vaatwasser?" 

07 Dec, 2020 08:48:46 PM - X - "de jongerenparticipatie waren de ateliers waar je vakjes in mocht 

kleuren...." 

07 Dec, 2020 08:48:48 PM - X - "Wij willen OOK schone duurzame energie, ook wind, net als de 

jongeren, maar anders gerealiseerd." 

07 Dec, 2020 08:48:47 PM - X - "kunt u dit stoppen?" 

07 Dec, 2020 08:48:47 PM - X - "Wij jongeren zijn blij met het leiderschap van de gemeente! 

DANK!" 

07 Dec, 2020 08:48:49 PM - ijburger - "kijkt hier een jongere?" 

07 Dec, 2020 08:48:50 PM - X - "waarom is niet gekozen voor focusgriep onderzoek om 

mmeningen te peilen, onder ander die van jongeren" 
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07 Dec, 2020 08:48:51 PM - X - "Wacht maar als je de kinderen aan het woord laat; weg strand, 

zeilbootje, surfen" 

07 Dec, 2020 08:48:51 PM - X - "OnsIjburgers wegzetten als NIMBY is oneerlijk. Jullie zetten 

ouderen en joingerene onetercht tegenover elkaar. Natuurlijk zijn we ook voor groene energie, 

maar niet als dit ten koste gaat van onze gezondheid. 300mtr is TE DICHTBIJ!!!" 

07 Dec, 2020 08:48:51 PM - unknown - "dat de gemeenteraad het wil is een holistisch argument. 

Waarom wil de gemeenteraad, hoe zijn ze geinformeerd, langs welk frame is dit besloten, zijn alle 

opties voorgelegd?" 

07 Dec, 2020 08:48:52 PM - X - "als je geen refrendum krijgt kun je wel een handtekening actie 

beginnen ...." 

07 Dec, 2020 08:48:53 PM - X - "Worden de vragen van vanavond ook meegenomen ARend?" 

07 Dec, 2020 08:48:54 PM - X - "De noodzaak van de energietransitie staat niet ter discussie. De 

lcoatiekeuze wel." 

07 Dec, 2020 08:48:55 PM - Ijburger - "Je zal maar een dure woning hebben gekocht op Ijburg. De 

waarde van je woning gaat naar de KLOTE daar houd niemand rekening mee" 

07 Dec, 2020 08:48:56 PM - ijburger - "gaat de erfenis" 

07 Dec, 2020 08:48:56 PM - X - "Het gaat erom dat de duurzame energiedoelstelling op een manier 

wordt behaald die holistisch is en aan alle belangen voldoet. " 

07 Dec, 2020 08:48:57 PM - X - "alleen luisteren naar jongeren die een huis bezitten!" 

07 Dec, 2020 08:48:58 PM - X - "Waar zijn de jongeren?" 

07 Dec, 2020 08:48:58 PM - X - "Waarom is landschap niet langer veilig bij GroenLinks" 

07 Dec, 2020 08:48:59 PM - X - "Welke jongeren ... aanhangers van groen links " 

07 Dec, 2020 08:49:00 PM - X - "Kunt u uitleggen waarom Amsterdam persé windmolens wil terwijl 

de provincie de norm tav klimaat al lang hebben bereikt" 

07 Dec, 2020 08:49:00 PM - X - "Laten we maar een referendum opstarten met zijn allen!! En 

petities over geen windmolens op IJburg en dit indienen bij de commissie die locaties bepaald!" 

07 Dec, 2020 08:49:00 PM - X - "Geef je jongeren ook mee dat ze voor hun deur komen? Of wordt 

het dan weer in algemene zin besproken?" 

07 Dec, 2020 08:49:00 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Daar zijn de jongeren weer, 

waarom stelt de gemeente zeer geprogrammeerde vragen. Nu word ik woedend. Natuurlijk zijn 

jongeren voor wij ook voor kinderen en kleinkinderen, maar dat hoeft toch niet te betekenen dat je 

ziekmakende molens voor je huis zet." 

07 Dec, 2020 08:49:02 PM - X - "Wat is de definitie van jongeren?" 

07 Dec, 2020 08:49:06 PM - X - "Jongeren zijn minder gebondenaandezse stad. Dit is een valse 

voorstelling van zaken. Ook tegenstanders zijn voor duurzame energie maar op plekken waar het 

kan. " 

07 Dec, 2020 08:49:06 PM - X - "wat leuk om met jongeren die niet in de zoekgebieden wonen te 

kletsen" 

07 Dec, 2020 08:49:06 PM - X - "WAAROM GEBRUIKEN JULLIE DE LOCATIES NIET OM 

BETAALBARE WONINGEN VOOR DIE JONGEREN TE BOUWEN??" 

07 Dec, 2020 08:49:06 PM - X  - "THEY DONT OWN ANYTHING YET!!!!" 

07 Dec, 2020 08:49:07 PM - X (Weesp) - "Jullie zoeken voorstanders voor jullie zaak" 

07 Dec, 2020 08:49:08 PM - X - "Geen windturbines naast dichtbevolkt gebied, en geen 

windturbines in natuurgebied " 
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07 Dec, 2020 08:49:08 PM - X - "Denkt u echt met die paar windmolens in de luwte van Amsterdam 

de wereld te redden? U redt de wereld door goede en verstandige beslissingen te nemen? Geen 

windmolens in stedelijk gebied! Wel in open ruimte waar het kan en waar het waait. Andere 

bronnen in de stad!" 

07 Dec, 2020 08:49:08 PM - X - "Wij hebben ook kinderen, en we willen dat die goed slapen en 

gezond blijven. Jongeren hebben geen huizen geen kinderen, en zijn mobiel qua woonlocaties. 

Ouderen niet " 

07 Dec, 2020 08:49:09 PM - X - "Arend? Worden de vragen van vanavond ook meegenomen?" 

07 Dec, 2020 08:49:10 PM - X - "Misschien moet je jongeren ook vragen naar hun mening over het 

vuurwerkverbod, of betrek je ze alleen maar als het uitkomt..." 

07 Dec, 2020 08:49:10 PM - ijburger - "datacenters" 

07 Dec, 2020 08:49:14 PM - X - "Duurzame energie doelstelling halen in een onleefbare stad?" 

07 Dec, 2020 08:49:14 PM - X - "Waarom wil je generaties tegen elkaar uitspelen" 

07 Dec, 2020 08:49:14 PM - X - "Waarom denkt u dat de participatie groeit en groeit? Juist omdat 

er nu zoveel media aandacht is geweest. Iedereen die ik spreek is tegen de windturbines in 

Amsterdam. Waarom wordt gedaan alsof iedereen er positief over is? Wat wordt er gedaan met 

onze negatieve meningen?" 

07 Dec, 2020 08:49:16 PM - X - "Zo ver mogelijk weg van woningen?" 

07 Dec, 2020 08:49:16 PM - X - "Jongeren moeten toch ook kunnen wonen, dus wat is de invloed 

van de res op het woningen tekort" 

07 Dec, 2020 08:49:17 PM - X - "Er zijn circa 62 bewoners van IJburg geënquêteerd. Waarschijnlijk 

max 10 of 15 waren jongeren. Daar kan je geen conclusies aan hangen!!" 

07 Dec, 2020 08:49:17 PM - X - "Waarom willen de linkse partijen toch altijd jongeren betrekken? 

Het liefst onder de 18 jaar, want die stemmen nog binnen hun kadertjes." 

07 Dec, 2020 08:49:18 PM - Ijburger - "De jongeren hebben geen geld gestopt in woningen !!!!" 

07 Dec, 2020 08:49:22 PM - X - "Ik denk niet dat ouderen zo anders erin staan dan jongeren." 

07 Dec, 2020 08:49:23 PM - X - "weer de jongeren versus de ouderen" 

07 Dec, 2020 08:49:25 PM - X - "doe ze dan lekker op zee" 

07 Dec, 2020 08:49:25 PM - X - "met doorpraten over jongeren doe je geen recht aan wat er leeft in 

deze chat." 

07 Dec, 2020 08:49:25 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Iedereen uit dezelfde zaken: schone energie oke maar zo ver mogelijk weg van 

woningen. " 

07 Dec, 2020 08:49:26 PM - X - "De Noordzee is ver weg van woningen. Niet in Amsterdam" 

07 Dec, 2020 08:49:26 PM - X - "Oh gelukkig, een middag met jongeren is ook geweest... kom op 

Amsterdam, neem jezelf wel serieus. Dit is echt genant." 

07 Dec, 2020 08:49:27 PM - X - "Lijkt wel een gospel" 

07 Dec, 2020 08:49:28 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Eerst met Covid de jongeren 

tegen de ouderen opzetten en nu met de molens?" 

07 Dec, 2020 08:49:28 PM - X - "kunt u nog terug? een eenmaal geplaatste windmolen is zeer duur 

om weer te verplaatsen cq verwijderen!" 

07 Dec, 2020 08:49:29 PM - X - "De verhalen in deze sessie zijn BESCHAMEND!" 
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07 Dec, 2020 08:49:30 PM - X - "Is er ook gesproken met ouderen, die weinig mobiel zijn en 

gezondheidsklachten hebben, en daardoor extra hard getroffen worden door het plaatsen van 

windmolens?" 

07 Dec, 2020 08:49:32 PM - X - "vragen ze ook aan jongeren hoe lang ze nog thuis wonen?" 

07 Dec, 2020 08:49:33 PM - X - "er wonen niet zo heel veel jongeren op ijburg. " 

07 Dec, 2020 08:49:36 PM - X - "De ambitie van GL past toevallig bij die van de jongeren" 

07 Dec, 2020 08:49:36 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "jongeren hebben meer last v laag 

frequent geluid volgens Jan de Laat" 

07 Dec, 2020 08:49:38 PM - X - "in Eindhoven passen de molens vast wel....." 

07 Dec, 2020 08:49:39 PM - X  - "Bestaat er nog een kans dat jullie gewoon luisteren naar de 

bewoners en dit idiote idee afschaffen? " 

07 Dec, 2020 08:49:39 PM - X  - "This is so frustrating." 

07 Dec, 2020 08:49:40 PM - X - "ALs er een hitteeilan ontstaat heb je meer electriciteit nodg voor 

alle airco's om te koelen. Amstelscheg houdt Amsterdam koel. " 

07 Dec, 2020 08:49:42 PM - X - "Jongeren argument is doelredenatie" 

07 Dec, 2020 08:49:43 PM - X - "Wie van GroenLinks verdient aan deze plannen??" 

07 Dec, 2020 08:49:44 PM - Ijburger - "Je zal maar een dure woning hebben gekocht op Ijburg. De 

waarde van je woning gaat naar de KLOTE daar houd niemand rekening mee" 

07 Dec, 2020 08:49:45 PM X - "Datacenters op IJburg! Dicht naast de Windturbines. Ruimte zat en 

wel zo efficient" 

07 Dec, 2020 08:49:45 PM - X - "Ik denk dat iedereen vóór de energietransitie is. Maar deze 

turbines kunnen gewoon niet in/bij de stad. Dat heeft niets te maken met "Not in my backyard", 

maar met het feit dat het niet proportioneel is. Er zijn alternatieven. " 

07 Dec, 2020 08:49:47 PM - X - "Laten we maar een referendum opstarten met zijn allen!! En 

petities over geen windmolens op IJburg en dit indienen bij de commissie die locaties bepaald!" 

07 Dec, 2020 08:49:47 PM X - "als zoveel mensen zich zorgen maken, wat ook blijkt uit het 

draagvlakonderzoek, gaat dit proces dan wel goed" 

07 Dec, 2020 08:49:47 PM - X - "Maak van alle vragen een boekwerk en stuur die naar elke 

amsterdammer, dan weten de amsterdammers ook waar ze aan toe zijn ..." 

07 Dec, 2020 08:49:47 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 08:49:48 PM - X - "Bedankt groen links stemmers" 

07 Dec, 2020 08:49:48 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Waar kan het dan wel: dan moeten er nieuwe zoekgebieden worden bepaald." 

07 Dec, 2020 08:49:49 PM - X - "Waarom Amsterdam als de regio veel groter is en ook grenst aan 

zee?" 

07 Dec, 2020 08:49:49 PM - X - "Waarom zet de gemeente generaties tegen elkaar op door de 

berichtgeving? Het is niet dat ouderen geen windenergie wil, maar niet naast de eigen woning. 

Ouderen hebben namelijk andere verantwoordelijkheden. " 

07 Dec, 2020 08:49:50 PM - X - "Landelijk noord of de stad? die keuze mag je niet voorleggen dat is 

chantage" 
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07 Dec, 2020 08:49:52 PM - X - " Veel jongeren zijn hier voor hun studie of ze gaan nog uit huis en 

zijn dus vaak niet direct getroffen. Jongeren zijn idealistisch in hun beoordeling en zien soms niet 

alle consequenties van een keuze. " 

07 Dec, 2020 08:49:53 PM - X - "wij zijn ook voor het klimaat!" 

07 Dec, 2020 08:49:55 PM - X - "Dit is echt een super slecht verhaal" 

07 Dec, 2020 08:49:55 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 08:50:00 PM - X - "waarom ontkennen jullie de noodzaak voor een lokale 

inspanning?" 

07 Dec, 2020 08:50:01 PM - X - "Er zijn ongeveer 62 bewoners van IJburg geënquêteerd. 

Waarschijnlijk max 10 of 15 waren jongeren. Daar kan je geen conclusies aan hangen!!" 

07 Dec, 2020 08:50:03 PM - X - "Het kan echt niet in Amsterdam zonder duizenen mensen te 

treffen." 

07 Dec, 2020 08:50:04 PM - X  - "FURIOUS." 

07 Dec, 2020 08:50:04 PM - X - "Teleurstellend " 

07 Dec, 2020 08:50:05 PM - X - "Vindt u het FAIR als de ene groep meepraat over windturbines in 

de voortuin van anderen" 

07 Dec, 2020 08:50:06 PM - X - "In driemond wonen veel minder mensen dan bv Ijburg, zijn die 

even belangrijk als bv dat gebied? we voelen ons achtergesteld en kansloos.. hoe gaat men 

daarmee om?" 

07 Dec, 2020 08:50:06 PM - X - "Nieuwe vragen, dus niet alle vragen?" 

07 Dec, 2020 08:50:07 PM - X - "en X met z,n eikeltjes pyjama " 

07 Dec, 2020 08:50:08 PM - X - "Ik voel me nu nog minder goed geinformeerd" 

07 Dec, 2020 08:50:10 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Wanneer je jongeren andere 

vragen stelt, dan kun je andere antwoorden verwachten." 

07 Dec, 2020 08:50:10 PM - Ijburger - "Verschirkkelijk dit" 

07 Dec, 2020 08:50:12 PM - X - "Welke partijen zijn voor en tegen de windturbines in amsterdam?" 

07 Dec, 2020 08:50:12 PM - X - "ALS JE DE JONGERE VOOR DE KEUS STELT WONEN OF 

WINDMOLENS, DAN WILLEN ZE WONEN" 

07 Dec, 2020 08:50:12 PM - X - "laatste optroep: graag ook de oude vragen beantwoorden! " 

07 Dec, 2020 08:50:13 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "schijnvertoning" 

07 Dec, 2020 08:50:13 PM - ijburger - "ik krijg hier echt stressklachten van als koper op Ijburg" 

07 Dec, 2020 08:50:14 PM - X - "Echt waardeloos, geen enkele echt kritische vraag beantwoord, 

chapeau!" 

07 Dec, 2020 08:50:14 PM - X - "Misschien moet GL zichzelf omdopen tot jongerenpartij?" 

07 Dec, 2020 08:50:14 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Hele slechte sessie, geen participatie" 

07 Dec, 2020 08:50:17 PM - X - "Het vertrouwen is helemaal weg" 

07 Dec, 2020 08:50:17 PM - X - "Het is een stoomwals avond" 

07 Dec, 2020 08:50:17 PM - X - "We proberen een discussie met julliie te hebben voor zover dat niet 

duidelijk was" 

07 Dec, 2020 08:50:18 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "farce" 

07 Dec, 2020 08:50:21 PM - X - "toneel" 

07 Dec, 2020 08:50:22 PM - X - "Topsessie, dank!" 
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07 Dec, 2020 08:50:26 PM - X - "U moet zich echt schamen over dit gebrek aan luisteren. Zeer 

teleurstellend. " 

07 Dec, 2020 08:50:27 PM - X - "Belachelijk" 

07 Dec, 2020 08:50:26 PM - X - "Sorry, maar wat is het gemiddelde niveau van de chat bedroevend 

cynisch." 

07 Dec, 2020 08:50:27 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:28 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "mooi toneelstuk" 

07 Dec, 2020 08:50:33 PM - X - "gewoon blind door de eigen tunnel blijven denderen" 

07 Dec, 2020 08:50:34 PM - Voorstander windmolens - "Wij willen windmolens in alle 

zoekgebieden!" 

07 Dec, 2020 08:50:35 PM - X - "Het “draagvlakonderzoek” had suggestieve vragen, en had niet 

voldoende achtergrondinformatie. Bovendien hadden heel veel ‘voorstanders’ een voorbehoud 

gemaakt zoals “niet bij huizen”, “niet in natuurgebieden”" 

07 Dec, 2020 08:50:35 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:36 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:36 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:37 PM - X - "Waarom neemt Groenlinks een beslissing waar overduidelijke geen 

draagvlak voor is bij de burgers van Amsterdam? " 

07 Dec, 2020 08:50:37 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:37 PM - X - "schijnvertoning! " 

07 Dec, 2020 08:50:38 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op IJBURG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:39 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:39 PM - X - "Leert u van alle artikelen die recentelijk in de krant worden 

geplaatst? Er is voortschrijdend inzicht. Wilt u aangeven om te gaan met voortschrijdend inzicht 

en zo ja, wat heeft u afgelopen jaar geleerd en aangepast?" 

07 Dec, 2020 08:50:40 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:40 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:41 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:41 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "schandalig" 

07 Dec, 2020 08:50:42 PM - X - "Meneer Akkerman is een wassen neus?" 

07 Dec, 2020 08:50:42 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op IJBURG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 
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07 Dec, 2020 08:50:43 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:44 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:45 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:46 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:46 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:47 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:48 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:49 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op IJBURG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:49 PM - X - "Wat gebeurt er als de coalitie na de verkiezingen niet meer 

bestaat?" 

07 Dec, 2020 08:50:49 PM - X - "Ik vind het doodeng, zo'n namaak participatie" 

07 Dec, 2020 08:50:50 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op IJBURG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:51 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op IJBURG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:52 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op IJBURG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:53 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op IJBURG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:54 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op IJBURG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:54 PM - X - "Geen windturbibes op Ijburg" 

07 Dec, 2020 08:50:57 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Geen molens op IJburg." 

07 Dec, 2020 08:50:57 PM - X - "Nog zo'n linkse rakker" 

07 Dec, 2020 08:50:58 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op IJBURG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:59 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op IJBURG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:50:59 PM - Voorstander windmolens - "Ijburger, doe even normaal" 
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07 Dec, 2020 08:50:59 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:51:00 PM - X - "Haha ze stoppen met "het beantwoorden van vragen"." 

07 Dec, 2020 08:51:00 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op IJBURG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:51:01 PM - Ijburger - "ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op IJBURG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:51:05 PM - X - "ijburger doe even normaal" 

07 Dec, 2020 08:51:05 PM - X - "Kan u dan vertellen wanneer je van participatie spreekt" 

07 Dec, 2020 08:51:06 PM - X - "Net zoals 99% van de NL gemeentes geen 2 universiteiten heeft of 

hoeft te hebben hoef je ook niet in elke gemeente windturbines te bouwen" 

07 Dec, 2020 08:51:06 PM - X - "Als de windmolens net zo goed georganiseerd worden als deze 

vergadering dan vrees ik voor onze veiligheid" 

07 Dec, 2020 08:51:07 PM - X - "Kan de gemeente ook toegeven als windmolens domweg niet de 

beste optie is? " 

07 Dec, 2020 08:51:09 PM - ijburger - "niet op 300 meter van 8000 Ijburgers" 

07 Dec, 2020 08:51:10 PM - IJburger - "Als IJburger wil ik toch graag mijn buren vragen om het 

netjes te houden." 

07 Dec, 2020 08:51:12 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Misschien ook eens iemand uitnodigen die een ander geluid laat horen, vooral 

over de gezondheid" 

07 Dec, 2020 08:51:13 PM - X - "Geen molens bij Het Diemerbos en Driemond. Uniek stukje 

Amsterdam. Vele vogels.. " 

07 Dec, 2020 08:51:14 PM - X  - "Het ene naar het andere datacenter wordt momenteel geopend in 

Amsterdam oost, ook al zo'n bijzondere keuze van de gemeente amsterdam." 

07 Dec, 2020 08:51:15 PM - X - "Waarom wordt wind op land uitgevoerd door wind op water in het 

IJmeer?" 

07 Dec, 2020 08:51:16 PM - X - "wat is de participatiecoalitie? ook beroepsmatig?" 

07 Dec, 2020 08:51:17 PM - X - "ER is dus duidelijk GEEN draagvlak voor molens op slechts 300 mtr 

afstand. Dat is wel duidelijk!!! Graag reactie daarop" 

07 Dec, 2020 08:51:24 PM - X - "de energietransitie kan onmogelijk binnen onze landsgrenzen 

worden gerealiseerd, we zijn onderdeel van de Europese Unie en zullen dit dus in Europees 

verband moeten oplossen. En dat kan ook, er is bijvoorbeeld heel veel windenergie beschikbaar in 

de scandinavische landen beschikb" 

07 Dec, 2020 08:51:30 PM - X - "Windmolens op Ijburg lijkt mij prima." 

07 Dec, 2020 08:51:30 PM - X - "Jongeren zijn ook positief over vuurwerk. Hebben jullie hen ook 

hierover ondervraagd?" 

07 Dec, 2020 08:51:31 PM - ijburger - "het galmt hier vanaf het water echt mijn zorg is terecht" 

07 Dec, 2020 08:51:35 PM - X - "oplossingen aandragen of ook NEE zeggen als optie" 

07 Dec, 2020 08:51:39 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "natuur en milieu is ook gek op 

biomassa (maar daar mogen we het niet over hebben)" 
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07 Dec, 2020 08:51:41 PM - X - "Windmolens bij de gebruikers, dus datacentra en 

kantoorgebouwen" 

07 Dec, 2020 08:51:42 PM - X - "Kunt u uitleggen waarom er windmolen locaties worden gezocht 

dichtbij bewoning is, terwijl bewezen is dat windmolens in clusters en op zee veel efficiënter en 

effectiever zijn." 

07 Dec, 2020 08:51:42 PM - X - "Wel laten geven maar totaal niet luisterne" 

07 Dec, 2020 08:51:47 PM - X - "wat is het totale percentage Amsterdammers dat op de hoogte is 

van de plannen?" 

07 Dec, 2020 08:51:51 PM - X - "Ik begreep ook dat Ijburg overwegend D66 heeft gestemd, dus op 

zich niet zo gek." 

07 Dec, 2020 08:51:51 PM - Voorstander windmolens - "Graag windmolens op IJburg! Is de beste 

plek" 

07 Dec, 2020 08:51:51 PM - X - "Weet u hoever geluid over water draagt?" 

07 Dec, 2020 08:51:59 PM - X - "heel ver" 

07 Dec, 2020 08:52:02 PM - X - "GEEN DRAAGVLAK VOOR WINDTURBINES DICHTBIJ 

BEBOUWING!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:52:03 PM - X - "meneer Sijas, wilt u dan naar de  chat kijken? wij hebben niet het 

gevoel dat we participeren" 

07 Dec, 2020 08:52:04 PM - X - "Participatie??????" 

07 Dec, 2020 08:52:14 PM - X - "Elke stad/ wijk dient zijn eigen energie op te wekken Dat is voor 

een stad als Amsterdam niet rationeel. Ook niet al onze brood, melk en groente worden in de stad 

verbouwd! Dit vergt een nationale aanpak. Zet windturbines op zee! " 

07 Dec, 2020 08:52:13 PM - ijburger - "ik hoor de motoren van schepen hier en blijburg" 

07 Dec, 2020 08:52:14 PM - X - "weet u hoe stil het si op IJburg in de nacht? En hoe je het kleinste 

beetje geluid luid en duidelijk hoort" 

07 Dec, 2020 08:52:15 PM - X - "Whahahahaha" 

07 Dec, 2020 08:52:16 PM - X (Weesp) - "Geen windmolens in Weesp!!" 

07 Dec, 2020 08:52:17 PM - X - "waarom zouden niet alle Amsterdammers mogen meebeslissen 

over een onderwerp dat klaarblijkelijk zo belangrijk is?" 

07 Dec, 2020 08:52:21 PM - Marieke - "lmfao" 

07 Dec, 2020 08:52:22 PM - X - "kan je ook als particulier partisiperen?" 

07 Dec, 2020 08:52:24 PM - X - "sorry serieuze participatie?" 

07 Dec, 2020 08:52:25 PM - X - "Wat een poppenkast dit " 

07 Dec, 2020 08:52:26 PM - X - "Voor mijn gevoel glijdt IJburg langzaam af in woongenot. Waarom 

windmolens in een recreatief gebied bij IJburg, waar je al veel last hebt van een snelweg waar je 

100 mag terwijl voor de splitsing naar de A1 80 km p/u. Werk aan groen. Daar is amper aan 

gewerkt." 

07 Dec, 2020 08:52:28 PM - X - "Hoe staat u dan in de participatie zoals amsterdam deze nu voert." 

07 Dec, 2020 08:52:28 PM - Voorstander windmolens - "In elk zoekgebied een aantal windmolens. 

Laten we het eerlijk doen!" 

07 Dec, 2020 08:52:28 PM - X - "helemaal niet." 

07 Dec, 2020 08:52:29 PM - X - " ik voel gen" 

07 Dec, 2020 08:52:30 PM - X - "Bewoners worden niet of nauwelijks betrokken. Het zijn dictaten 

van groene  machtspolitiek." 

07 Dec, 2020 08:52:31 PM - X - "ze helpen een aangelegt bos weer liever naar de klote " 
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07 Dec, 2020 08:52:31 PM - X - "Wind op een meer kost 1 miljoen per molen extra voor de 

belastingbetaler. Is dat verantwoord bestuur?" 

07 Dec, 2020 08:52:32 PM - X - "Participatie 0" 

07 Dec, 2020 08:52:35 PM - X - "na een referendum is besloten ijburg te bouwen. Het is een heel 

goed idee om dmv een referendum te bepalen of windmolens passen in Amsterdam." 

07 Dec, 2020 08:52:35 PM X - 

https://www.petities.com/geen_windmolens_in_ijburg_maar_in_het_markermeer  

07 Dec, 2020 08:52:38 PM - X (Weesp) - "Weerstand!!" 

07 Dec, 2020 08:52:38 PM - X - "Akkerman & Biodiversiteit: waar windturbines in water geplaatst 

worden, kun je er flora en fauna aanplakken ofzo? (volgens marieke) dat kun je toch ook zonder 

turbine?" 

07 Dec, 2020 08:52:38 PM - X - "een prullebak krijgt meer aandacht" 

07 Dec, 2020 08:52:38 PM - X - "Deze meneer weet niet waar hij het over heeft, als hij de gemeente 

complimenteert overrede participatie." 

07 Dec, 2020 08:52:39 PM - X - "Serieuze participatie, pleace, come on" 

07 Dec, 2020 08:52:39 PM - X - "hoe is de gemeente goed bezig met participatie??? We worden 

helemaal niet gehoord!!!" 

07 Dec, 2020 08:52:40 PM - X - "Communicatie 0 " 

07 Dec, 2020 08:52:40 PM - X  - "intensief?" 

07 Dec, 2020 08:52:41 PM - X - "participatie zoals dat tot nu toe is verlopen is een grote 

scherstvertoning" 

07 Dec, 2020 08:52:41 PM - X - "Waarom heeft de gemeente geen wetenschappelijk commissie 

opgericht met een arts, een econoom, een geluidsdeskunidge, een ecoloog, etc. Waarom besluit 

de gemeente over een onderwerp waar ze overduidelijk geen kaas van heeft gegeten? Waarom 

onderkent de gemeente haar onkunde niet? " 

07 Dec, 2020 08:52:42 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Serieus bezig met Participatie? Geen betrokken buren bij bepalen zoekgebieden" 

07 Dec, 2020 08:52:42 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Water draagt heel ver met geluid 

weet u dat?" 

07 Dec, 2020 08:52:43 PM - X - "Dit is geen participatie!" 

07 Dec, 2020 08:52:44 PM - X - "Het is een FUIK. Er worden wel degelijk besluiten genomen. 

Steeds een klein stapje." 

07 Dec, 2020 08:52:45 PM - X - "Vraag voor participatiemeneer: wat vindt u goed aan deze sessie? 

Er worden vragen gesteld, maar niet beantwoord." 

07 Dec, 2020 08:52:45 PM - X - "Geen windmolens op zeeburgereiland !!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:52:46 PM - ijburger - "luisteren jullie dan ook echt?" 

07 Dec, 2020 08:52:49 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Niemand is het eens" 

07 Dec, 2020 08:52:49 PM - X - "Meneer Sijas u zit in een boek van Kafka, dit is geen paprticipatie" 

07 Dec, 2020 08:52:49 PM - X  - "chat is geen participatie " 

07 Dec, 2020 08:52:52 PM - X - "Zitten er ook bewoners in de participatie coalitie, of alleen mensen 

die zelf niet in zo'n zoekgebied wonen?" 

07 Dec, 2020 08:52:53 PM - X - "monoloog is wat anders dan participatie" 

https://www.petities.com/geen_windmolens_in_ijburg_maar_in_het_markermeer
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07 Dec, 2020 08:52:58 PM - X - "Ijburg heeft misschien wel het meeste last, met name door het 

water Het is bovendien recreatiegebied voor heel Amsterdam. Dit is geen participatie. dit is 

PROTEST . " 

07 Dec, 2020 08:52:59 PM - X - "onjuist bij de Noorder-IJplas is het zoekgebied al ingevuld" 

07 Dec, 2020 08:52:59 PM - X - "dat wij veel roepen en jullie daar niet op reaegeren is geen 

participatie!" 

07 Dec, 2020 08:52:59 PM X - "Luisteren is blijkbaar erg moeilijk " 

07 Dec, 2020 08:53:03 PM - X - "meneer Akkerman van Natuur e milieu: weet u wat participatie 

inhoudt?>" 

07 Dec, 2020 08:53:04 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "raad van toezicht van natuur en milieu 

komt van alliander.." 

07 Dec, 2020 08:53:04 PM - Voorstander windmolens - "Elk zoekgebied een gelijk aantal 

windmolens! " 

07 Dec, 2020 08:53:05 PM - X - "wie start een referendum?" 

07 Dec, 2020 08:53:07 PM - X  - "Nee!! bijna niemand in de chat is het ermee eens" 

07 Dec, 2020 08:53:09 PM - X - "Hoeveel mensen in Amsterdam ondersteunen dit? Welk 

percentage?" 

07 Dec, 2020 08:53:10 PM - X - "Meneer Akkermans: er is juist heel weinig participatie. Er wordt 

zelfs tegen-gewerkt om dit onderwerp op de agenda te zetten." 

07 Dec, 2020 08:53:12 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "8:50 PM Ijburger ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:53:15 PM - X - "Hoever draagt 50dB op water versus 50dB over polders alvorens 

het 47dB? Het effect van wind mag U even weglaten, al is dit in deze casus niet te negeren. Ik wil 

helder inzicht tussen dit verschil en niet iets horen over wettelijke norm?" 

07 Dec, 2020 08:53:15 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "8:50 PM Ijburger ik hoop dat jullie mee lezen dat wij GEEN molens willen op 

IJBURG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:53:16 PM - X - "participatie is niet alleen aanhoren maar ook iets doen met de 

tegengeluiden!" 

07 Dec, 2020 08:53:16 PM - X - "er was geen participatie van bewoners van IJburg" 

07 Dec, 2020 08:53:17 PM - X - "Welke particpatie? 98% van de bewoners willen geen windmolens 

voor de deur. Wij zijn niet betrokken bij dit proces tot ca eerste week november, toen werden we 

uitgeloot bij een eerste lokale bijeenkomst." 

07 Dec, 2020 08:53:18 PM - X - "Whahahaha " 

07 Dec, 2020 08:53:20 PM - X - "Ijburg heeft misschien wel het meeste last, met name door het 

water Het is bovendien recreatiegebied voor heel Amsterdam. Dit is geen participatie. dit is 

PROTEST ." 

07 Dec, 2020 08:53:23 PM - X - "AMSTERDAM NEEMT BURGERS NIET SERIEUS!!!!" 

07 Dec, 2020 08:53:25 PM - X - "Denkt u werkelijk dat u zo draagvlak heeft gerealiseerd?" 

07 Dec, 2020 08:53:25 PM - Voorstander windmolens - "Wij willen windmolens in alle 

zoekgebieden!" 
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07 Dec, 2020 08:53:26 PM - X  - "Jullie hebben al lang besloten dat er windturbines komen op 

IJburg, het is een farce " 

07 Dec, 2020 08:53:33 PM - X - "We worden juist NIET serieus genomen!" 

07 Dec, 2020 08:53:34 PM - X - "Over hoeveel burgers hebben we het, die hiervan afwisten? Die 

gevraagd zijn?" 

07 Dec, 2020 08:53:35 PM - X - "Amsterdam neemt zn burgers ABSOLUUT niet serieus, kom nou 

toch!" 

07 Dec, 2020 08:53:35 PM - X - "Bij geen draagvlak worden de windmolens dan niet geplaatst? 

kijken naar andere mogelijkheden die de stad niet verwoesten." 

07 Dec, 2020 08:53:37 PM - X - "Natuurmonumenten is tegen plaatsing van windtubines zo dichtbij 

belangrijke natuur begreep ik, Urgenda is ook tegen" 

07 Dec, 2020 08:53:37 PM - X - "Waarom heb ik dan het gevoel dat ik niet serieus wordt genomen?" 

07 Dec, 2020 08:53:37 PM - X - "Amsterdam lijkt serieus te zijn met participatie, maar het lijkt dat 

ze er niets mee doen" 

07 Dec, 2020 08:53:40 PM X - "Hoezo participatie?" 

07 Dec, 2020 08:53:41 PM - X - "Iets meer positiviteit in de chat zou fijn zijn!" 

07 Dec, 2020 08:53:41 PM - X - "zoek en suprise ... gij zult vinden" 

07 Dec, 2020 08:53:44 PM - X - "De burgers worden alleen maar geinformeerd maar participeren 

NIET" 

07 Dec, 2020 08:53:44 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "Tot 2017 was voorzitter van N&M nog 

directeur van Alliander.." 

07 Dec, 2020 08:53:46 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "Leidse klinisch fysicus Dr. Jan 

de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC - onderzoek naar laagfrequentie van 

wndmolens. Lees dit onderzoek beste gemeente Amsterdam" 

07 Dec, 2020 08:53:46 PM - X - "Participatiemeneer: bent u er van op de hoogte dat de meeste 

mensen niet deel mochten nemen aan de eerdere sessies?" 

07 Dec, 2020 08:53:47 PM - X - "Er zijn op zijn hoogst een paar honderd inwoners betrokken. Er 

wonen meer dan 850000 bewoners in Amsterdam." 

07 Dec, 2020 08:53:48 PM - X - "Wie is deze man, ingehuurd door van Doorninck?" 

07 Dec, 2020 08:53:48 PM - X - "burgers serieus nemen? komt u dat eens uitleggen hier, niemand 

hier begrijpt dat!" 

07 Dec, 2020 08:53:49 PM - X - "Bewoners worden niet betrokken geen communicatie is er 

geweest" 

07 Dec, 2020 08:53:51 PM - X - "Kan de chat uit ik word hier heel verdrietig van." 

07 Dec, 2020 08:53:52 PM - X - "wie is de groep voorstander windmolen?" 

07 Dec, 2020 08:53:54 PM - X - "Is het mogelijk om de windmolens relatief mogelijk te demonteren 

wanneer er ooit een andere politieke kleur de boventoon vormt?" 

 

Antwoord: 

De vergunningen worden uitgegeven voor een bepaald aantal jaar, vaak 20 tot 25 jaar. Het 

is mogelijk om met de initiatiefnemer(s) te onderhandelen over demontage.   

 

07 Dec, 2020 08:53:56 PM - X - "Ik hou hier alleen onrust aan over, wat gaat u daar aan doen?" 
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07 Dec, 2020 08:53:56 PM - X - "Ijburg lijkt mij de beste plek voor molens, genoeg ruimte en ook 

qua hoogte veel mogelijk!" 

07 Dec, 2020 08:53:56 PM - X - "sessies worden georganiseerd zodat vinkjes kunnen worden gezet. 

Participatie: check!" 

07 Dec, 2020 08:53:57 PM - X - "Ik denk dat meneer Sijas de chat niet kan zien" 

07 Dec, 2020 08:54:00 PM - X- "ongelofelijk dat hij zegt dat de gemeente het participatie 

opnderzoek gioed doet en ons seriues neemt. Hij praat in het voordeel van de gemeente. De nige 

manier van inspraak is via deze ap." 

07 Dec, 2020 08:54:01 PM - X - "Wat is de toegevoegde waarde van 'aan het woord komen,"als er 

niets mee gedaan wordt?" 

07 Dec, 2020 08:54:01 PM - X - "Als Amsterdam voorop loopt, wat doen andere gemeenten dan? Ik 

snap nu de ophef in Nederland!!!!" 

07 Dec, 2020 08:54:02 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "burgers aan het woord? Hier heeft 

u mijn woord al, nee geen molens op IJburg." 

07 Dec, 2020 08:54:01 PM - X - "Aan het woord komen? Of wordt er ook naar geluisterd?" 

07 Dec, 2020 08:54:04 PM - ijburger - "Ik snap dit echt niet ik voel me niet gehoord!" 

07 Dec, 2020 08:54:05 PM - X - "We moeten de communicatie hier zelf organiseren. " 

07 Dec, 2020 08:54:05 PM - unknown - "dan is het in anderen gemeenten heel dramatisch!" 

07 Dec, 2020 08:54:05 PM - X - "Amsterdam lijkt serieus te zijn met participatie, maar het blijkt dat 

ze er niets mee doen" 

07 Dec, 2020 08:54:09 PM - X - "Participatie is inderdaad niet geweest" 

07 Dec, 2020 08:54:10 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Er zou veel meer draagvlak zijn als er \gebouwd wordt verder van de bewoners" 

07 Dec, 2020 08:54:10 PM - X - "We hebben nooit een brief gehad over dit plan" 

07 Dec, 2020 08:54:10 PM - X - "Het gaat in deze avond ALLEEN MAAR OVER HET PROCES, NIET 

OVER DE INHOUD. Dit is natuurlijk nutteloos zo. Waarom geen deskundigen voor en tegen 

uitgenodigd?" 

07 Dec, 2020 08:54:12 PM - X - "NIEMAND was bekend met de participatie" 

07 Dec, 2020 08:54:13 PM - X - "Waarom is er geen voorafgaande eis van bescherming van open 

landschap, natuurgebied en bewoners" 

07 Dec, 2020 08:54:14 PM - NG - "VRAAG: WAAROM NIET EERDER EEN NETTE BRIEF? " 

07 Dec, 2020 08:54:16 PM - Voorstander windmolens - "De Gemeente moet gewoon de knoop 

doorhakken. Geen participatie nodig!" 

07 Dec, 2020 08:54:18 PM - X - "Krijgt Natuur en Milieu NH subsidie van de gemeente?" 

07 Dec, 2020 08:54:21 PM - X - "op ZBE worden we nu pas wakker" 

07 Dec, 2020 08:54:21 PM - X - "Mijn buren weten van niets" 

07 Dec, 2020 08:54:26 PM - X - "Een brief is heel makkelijk hoor " 

07 Dec, 2020 08:54:30 PM - X - "Moet je even met ze praten Roel." 

07 Dec, 2020 08:54:31 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Als er niet geluisterd wordt naar de geluiden, dan is er geen sprake van 

participatie, dan is dat een schijnvertoning" 

07 Dec, 2020 08:54:31 PM - X - "Hoe verklaren jullie dat niemand bekend is met jullie participatie? " 
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07 Dec, 2020 08:54:31 PM - X - "Waarom woningbouw in havengebied? Willen mensen daar 

wonen? Waarom niet deze ruimte wel gebruiken voor windmolens?" 

07 Dec, 2020 08:54:32 PM - X - "Heel veel sessies?? Laat me niet lachen, grapjas. Er waren 300 

deelnemers, dat is 0,03% Sherlock!" 

07 Dec, 2020 08:54:36 PM - X - "Wel een goede moderator. " 

07 Dec, 2020 08:54:36 PM - X - "Wat betekent "participatie" precies? Want u negeert de chat 

grotendeels en vertelt ons anderhalf uur lang hoeveel participatie er wel niet is." 

07 Dec, 2020 08:54:38 PM - X  - "I called the Gemeente and they couldn't give me a single piece of 

information." 

07 Dec, 2020 08:54:41 PM - X - "Dat is niet mijn taak X" 

07 Dec, 2020 08:54:43 PM - X - "wat is de definitie van participatie?" 

07 Dec, 2020 08:54:44 PM - X - "Geen enkele brief gekregen maar voor de meest nutteloze zaken 

krijgen wij een brief " 

07 Dec, 2020 08:54:46 PM - X - "eerlijk en feitelijk informeren begint bij de gemeente" 

07 Dec, 2020 08:54:47 PM - X - "Wassen neus inderdaad, wat een leugens op een rij. Wij kennen de 

feiten beter dan u blijkbaar over gezeondheidschade. " 

07 Dec, 2020 08:54:48 PM - X - "Op Ijburg wordt overwegend D66 gestemd, dus voor deze agenda. 

Dus prima om molens daar te plaatsen. Of wordt het nu ineens NIMBY" 

07 Dec, 2020 08:54:48 PM - X - "Eerlijk en feitelijk omgaan: het misleidende draagvlakonderzoek 

van de gemeente amsterdam past daar niet in." 

07 Dec, 2020 08:54:50 PM - X - "niet bij ons" 

07 Dec, 2020 08:54:50 PM - X - "Waarom hebben wij geen brief ontvangen?" 

07 Dec, 2020 08:54:50 PM - X - "Eerlijk en feitelijk... Zoals het draagvlakonderzoek van 

Amsterdam?" 

07 Dec, 2020 08:54:51 PM - ijburger - "Ik ben een mens... Ik slaap straks niet...nogmaals het galmt 

hier op het water" 

07 Dec, 2020 08:54:52 PM - X - "Het hele proces is ondemocraties" 

07 Dec, 2020 08:54:54 PM - X - "ongelofelijk dat deze maneer niet ziet dat ze zelf niet eerlijk en 

opereren" 

07 Dec, 2020 08:54:59 PM - X - "feit is een object van 220M naast een huizen zetten niet een fijne 

actie is " 

07 Dec, 2020 08:54:59 PM - X - "Ze mogen ook de website van de gemeente in de gaten houden :)" 

07 Dec, 2020 08:54:59 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Participatie is luisteren en aanpassen" 

07 Dec, 2020 08:55:00 PM - X - "Amsterdam heeft geluk dat het corona tijd is, want als we een 

meeting hadden, dan liep dat vast anders" 

07 Dec, 2020 08:55:01 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Gaat het om meningen? Volgens 

mij zijn er veel onderzoeken die laten zien hoe slecht het voor IJburg is. Heeft de gemeente en zijn 

ambtenaren deze ook bestudeerd?" 

07 Dec, 2020 08:55:03 PM - X - "Heel veel sessie? Wanneer dan? Hoeveel? Loten om mee te doen? " 

07 Dec, 2020 08:55:05 PM - X - "Of de krant lezen" 

07 Dec, 2020 08:55:06 PM - X - "Volgens mij is er nog helemaal niet besloten dat de molens in 

IJburg zullen komen. " 

07 Dec, 2020 08:55:07 PM - X - "Dit is weer een standaard praatje" 
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07 Dec, 2020 08:55:08 PM - X  - "Burgers aan het woord komen/mee kunnen praten. ....whahaha." 

07 Dec, 2020 08:55:09 PM - NG - "EEN BRIEF EN EEN FATSOENLIJKE ONLINE ENQUETE. " 

07 Dec, 2020 08:55:10 PM - X - "de sessies zijn vanuit een commerciele partij gehouden......" 

07 Dec, 2020 08:55:10 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "eerlijk ja, ik vind het niet transparant, 

we kunnen niet meepraten, waarom vinden alle sprekers van wel?" 

07 Dec, 2020 08:55:11 PM - X - "Het besluit ligt toch al vast? " 

07 Dec, 2020 08:55:11 PM - X - "Is de participatie precies gepland IN de zomervakantie, toen 

iedereen eindelijk na maanden thuiswerken ff de hort op mochten?" 

07 Dec, 2020 08:55:12 PM - X - "Ja maar meneer Sijas vaak kon je niet meer aansluiten bij een 

sessie omdat het 'vol' was " 

07 Dec, 2020 08:55:12 PM - X - "welke commerciele belangen spelen hier?" 

07 Dec, 2020 08:55:12 PM - X - "Als een papierbak wordt verplaatst ontvangen alle bewoners drie 

keer een brief in verschillende talen 🤔" 

07 Dec, 2020 08:55:13 PM - X - "Eerlijkheid! Mooi woord om hier te noemen... Geloof dat 

vertrouwen na vanavond tot 0.0 is gedaald! U ontwijkt alle inhoud en het goede gesprek!" 

07 Dec, 2020 08:55:14 PM - X - "eerder participatie door omwonenden was er gewoon niet. politiek 

proces is anders dan participatietraject,. POlitiek proces is een recht" 

07 Dec, 2020 08:55:15 PM - X - "niet van de gemeente" 

07 Dec, 2020 08:55:16 PM - X - "Windenergie in Amsterdam is minder efficient dan elders. Er moet 

zelfs subsidie bij. Door het op andere plekken te doen, kan de overheid meer duurzame energie 

opwekken met hetzelfde geld." 

07 Dec, 2020 08:55:16 PM - X - "wanneer is er gelegenheid om onze mening in de Gemeenteraad te 

geven?" 

07 Dec, 2020 08:55:17 PM - X - "is participatie een monoloog geworen vanuit de gemeente?" 

07 Dec, 2020 08:55:17 PM - X - "de TK verkiezing volgend jaar zal duidelijk maken welke van de 

politieke partijen die vóór deze mega windturbines zijn nog bestaansrecht hebben.... er volgend 

jaar nog " 

07 Dec, 2020 08:55:17 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Sessies organiseren is geen participatie meneer" 

07 Dec, 2020 08:55:18 PM - X - "Waarom allemaal zo negatief. Nederland toont leiderschap. Wees 

trots!" 

07 Dec, 2020 08:55:18 PM - X - "Wat een gelul dit " 

07 Dec, 2020 08:55:18 PM - ijburger - "Bezwaar werkt nooit" 

07 Dec, 2020 08:55:19 PM - X - "Is deze meneer helemaal ingepakt? Was hij erbij begin november 

toen we mochten tekenen bij het kruisje, met gele bolletjes molens plaatsen?" 

07 Dec, 2020 08:55:22 PM - X - "In een aanbesteding kan je niet zo omschrijven dat er maar 1 

uitkomst mogelijk is. Daar lijkt het hier wel op..." 

07 Dec, 2020 08:55:23 PM - X - "Dus jullie schuiven het stokje door naar de initiatiefnmers?" 

07 Dec, 2020 08:55:25 PM - X - "Meneer Akkerman kan zich onze bezwaren goed voorstellen? Maar 

de gemeente is niet eerlijk en feitelijk geweest in de communicatie, participatie en het onderzoek. 

Er wordt bv. consequentniet met naam en toenaam gezegd op welke afstand de windmolens 

kunnen komen van deze wethouder." 

07 Dec, 2020 08:55:27 PM - X - "Hie communiceren de Milieufederaties met hun 'achterban' ?" 
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07 Dec, 2020 08:55:27 PM - Ijburger - "Kansloos dit " 

07 Dec, 2020 08:55:27 PM - Britte - "@X: er komen nog meerdere momenten waarop u invloed uit 

kunt oefenen op de plannen. U kunt op de hoogte blijven door u in te schrijven op: 

https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/duurzame-energie-blijf-hoogte!/Aanmelden/  " 

07 Dec, 2020 08:55:29 PM - hein - "waarom stoot Amsterdam Ijburg niet af, dan komen de turbines 

elders" 

07 Dec, 2020 08:55:30 PM - Ijburger - "heel erg jammer" 

07 Dec, 2020 08:55:31 PM - X - "Ik hoor jaren en jaren, maar hoe lang?" 

07 Dec, 2020 08:55:33 PM - X - "Geen onafhankelijkheid " 

07 Dec, 2020 08:55:34 PM - ijburger - "Maar luistert de gemeente ook?" 

07 Dec, 2020 08:55:37 PM - X - "Akkerman is al om" 

07 Dec, 2020 08:55:39 PM - X - "Dat verhaal van die participatiemeneer is diametraal tegengesteld 

aan de participatie in de chat. Het doet een beetje autistisch aan. Ook een beetje DDR-achtig." 

07 Dec, 2020 08:55:39 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Het is niet vroeg in het proces want de zoekgebieden zijn al bepaald" 

07 Dec, 2020 08:55:39 PM - X - "Haha zou ik ook zeggen " 

07 Dec, 2020 08:55:40 PM X - "behalve de keuze in welk matreaal" 

07 Dec, 2020 08:55:41 PM - X - "ja we worden betrokken want wij moeten er naar luisteren en 

kijken" 

07 Dec, 2020 08:55:41 PM - X - "Wie betaald uw salaris?" 

07 Dec, 2020 08:55:41 PM - X- "Participatie betekent niet dat de hardste schreeuwer gelijk krijgt. " 

07 Dec, 2020 08:55:42 PM - X - "Nee, niet vroeg in het proces, we gaan steeds verder in de trechter 

en het (niet-bestaande) participatiedeel is al achter de rug" 

07 Dec, 2020 08:55:44 PM - X - "Welke commerciele belangen spelen er?" 

07 Dec, 2020 08:55:45 PM X - "Waarom vraagt de gemeente niet aan een onafhenlijke 

onderzoeksbureau om een onderzoek te doen naar draagvlak? " 

07 Dec, 2020 08:55:46 PM - X - "Wie is deze participatie deskundige? Deze man leeft in een 

pararelle wereld , die geen weet heeft van de belevenis " 

07 Dec, 2020 08:55:52 PM - X - "Onafhankelijk? Geen subsidies dus???" 

07 Dec, 2020 08:55:52 PM - X - "U woont zeker niet in Amsterdam " 

07 Dec, 2020 08:55:52 PM - X - "U zegt jaren en jaren: in het voorjaar 2021 wordt besloten." 

07 Dec, 2020 08:55:58 PM - X - "Waarom zou je al dat geld en energie steken in een proces wat al 

bij voorbaat mislukt" 

07 Dec, 2020 08:56:00 PM - X - "De chat wijst uit dat het goed is om het participatie-proces 

overnieuw te doen, want dat is niet gegaan." 

07 Dec, 2020 08:56:00 PM - X - "Woont deze man in een windmolen?" 

07 Dec, 2020 08:56:01 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Kent deze meneer IJburg?" 

07 Dec, 2020 08:56:02 PM - X - "Participatiemeneer: woont u op IJburg? Bent u uberhaupt wel eens 

op IJburg geweest?" 

07 Dec, 2020 08:56:02 PM - X - "vanaf welke fase kunnen we procederen? ...dan kunnen we de rest 

van de informatiesessies overslaan" 

07 Dec, 2020 08:56:03 PM - IJburger - "Wat vind u van de locatie van de windturbines?" 

07 Dec, 2020 08:56:04 PM - X - "'vroeg in het proces betrokken' maar de zoekgebieden liggen al 

vast! " 

https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/duurzame-energie-blijf-hoogte!/Aanmelden/
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07 Dec, 2020 08:56:04 PM - X - "Jaren en jaren gedoe...zet ze gewoon op zee!" 

07 Dec, 2020 08:56:07 PM - X - "Wie is deze man?" 

07 Dec, 2020 08:56:09 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "en die dir van Alliander die nu bij 

natuur en milieu zit dan? wel handig?" 

07 Dec, 2020 08:56:09 PM - X - "Men zit niet vreoeg in het proces mijnheer Akkerman. Uw 

toelichting draagt inhoudelijk niet veel bij." 

07 Dec, 2020 08:56:13 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - 

https://www.nporadio1.nl/achtergrond/26655-nieuw-onderzoek-onhoorbaar-geluid-schadelijk-

voor-gezondheid  

07 Dec, 2020 08:56:15 PM - X - "wordt het definitieve besluit na de volgende 

gemeenteraadsverkiezing genomen?" 

07 Dec, 2020 08:56:16 PM - X - "Dit si niet vroeg in het proces! Dit is te laat, want eenmaal een 

zoekgebied is een garantie voor windmolens. Dus morgen is al bijna te laat gezien de snelle 

besluitvorming in jan 2021" 

07 Dec, 2020 08:56:16 PM - X - "Bewoners zijn NIET betrokken " 

07 Dec, 2020 08:56:21 PM - X - "Ja proces ,maar klopt de inhoudelijke insteek van de Gemeente?" 

07 Dec, 2020 08:56:22 PM - X - "Het gaat hier om turbines in de bebouwde omgeving!" 

07 Dec, 2020 08:56:25 PM - X - "Ik vond X beter" 

07 Dec, 2020 08:56:28 PM - X - "Kan iemand dit vooruit spoelen?" 

07 Dec, 2020 08:56:29 PM - ijburger - "Het is hier het kinderrijkste gebied in Europa heel 

dichtbevokt" 

07 Dec, 2020 08:56:30 PM - X - "We zijn nog vroeg in het proces? Wanneer valt het besluit bij B&W, 

begin volgend jaar toch??" 

07 Dec, 2020 08:56:32 PM - X - "Technisch verhaal, borrelpraat..." 

07 Dec, 2020 08:56:32 PM - X - "Deze man is onafhankelijk maar absoluut ondeskundig!" 

07 Dec, 2020 08:56:32 PM - X - "nu wordt de tijd ingenomen door iemand die wollige taal 

verkoopt" 

07 Dec, 2020 08:56:36 PM - X - "vind hij dat de burgers goed worden betrokken?" 

07 Dec, 2020 08:56:36 PM - X - "Natuurmonomenten is tegen IIJburg. Vogelbescherming is tegen 

Ijburg, en heel veel meer organisaties.  " 

07 Dec, 2020 08:56:36 PM - X - "Wij willen NU betrokken worden, VOORdat de initiatiefnemers 

aan boord komen. Als overheid draagt U als gemeente de verantwoordelijkheid voor de burger." 

07 Dec, 2020 08:56:37 PM - X - "Wat is de minimale afstand van een woning tot een windturbine?" 

07 Dec, 2020 08:56:38 PM - X - "Meneer, we zijn niet geinteresseerd in lokaal eigendom. We willen 

onze gezondheid en rust BEHOUDEN" 

07 Dec, 2020 08:56:40 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "Wij willen windmolens!" 

07 Dec, 2020 08:56:42 PM - X - "is groen ook landschap?" 

07 Dec, 2020 08:56:44 PM - X - "Waarom lokaal eigendom? Postcodeloterij jaloezie op inspelen?" 

07 Dec, 2020 08:56:45 PM - X - "Lokaal eigendom: wat is lokaal? Zijn dat Amsterdammers? 

IJburgers? Of direct-omwonenden" 

07 Dec, 2020 08:56:46 PM - X - "Heeft de natuur en milieufederatie een zwaardere stem dan de 

burgers in het gebied?" 

07 Dec, 2020 08:56:46 PM - X  - "Wat wordt het verdienmodel van de windmolens, wie gaan 

hieraan verdienen." 

https://www.nporadio1.nl/achtergrond/26655-nieuw-onderzoek-onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid
https://www.nporadio1.nl/achtergrond/26655-nieuw-onderzoek-onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid


 
Gemeente Amsterdam Terugkoppelavond Wind 

 Datum 7 december 2020 

Pagina 113 van 168 

07 Dec, 2020 08:56:46 PM - X - "Belangrijkste woord van vandaag: energiesysteemefficientie" 

07 Dec, 2020 08:56:47 PM - X - "200 meter is zo hoog als de euromast, dat hoort niet in een 

woonwijk" 

07 Dec, 2020 08:56:50 PM - X - "De bewoners zijn niet goed betrokken, je kan hier niet over 

participatie spreken." 

07 Dec, 2020 08:56:52 PM - X - "slaat nergens op dat jullie hier zijn gaan zoeken" 

07 Dec, 2020 08:56:52 PM - X - "Bla bla bla" 

07 Dec, 2020 08:56:53 PM - X - "Nergens in de wereld worden TURBINES naast huizen gezet. . Het  

is echt heel raar EN SCHEEF van de gemeente om te denken dat Gemeente Amsterdam dit wel 

kan doen. GEMEENTE AMSTERDAM VINDT GEZONDHEID EN WELZIJN VAN BURGERS MINDER 

BELANGRIJK DAN 50 MW" 

07 Dec, 2020 08:56:55 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "waarom luister ik naar deze maneer terwijl u naar mij zou moeten luisteren (of 

naar al die mensen die hier hun avond voor opgegeven hebben" 

07 Dec, 2020 08:56:56 PM - X - "Wordt er in de plannen rekening mee gehouden dat deze plannen 

teruggedraaid kunnen worden na de volgende gemeenteraadsverkiezing?" 

07 Dec, 2020 08:56:57 PM - X - "OK, ik snap niet waarom de organisatie Natuur en Milieu nu 

beargumneteert dat het participatietrtaject juist is geweest. " 

07 Dec, 2020 08:57:04 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "waarom is Natuurmonumenten niet 

uitgenodigd?" 

07 Dec, 2020 08:57:19 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "waarom is rijkswaterstaat niet 

uitgenodigd?" 

07 Dec, 2020 08:57:21 PM - X - "en wie zorgt er voor de bewoners?" 

07 Dec, 2020 08:57:21 PM - X - "En je zult zien dat de gemeente dit straks als een succesvolle avond 

aanmerkt, want wel 240 deelnemers" 

07 Dec, 2020 08:57:21 PM - X - "We willen geen lokaal eigendo. Er wonen tienduizende mensen, 

hoe kunnen die eigendom worden. Dat staat in geen verhouding met elkaar." 

07 Dec, 2020 08:57:22 PM - X - "Laat bewoners aan het woord?" 

07 Dec, 2020 08:57:23 PM - X - "Natuur en Milieu federatie Noord-Holland is NIET onafhankelijk, 

ontvangt subsidies!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:57:24 PM - X - "natuur en milieu en waar zijn de mensen " 

07 Dec, 2020 08:57:25 PM - X - "Natuur en Milieu federatie Noord-Holland is NIET onafhankelijk, 

ontvangt subsidies!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:57:26 PM - X - "Wie gaat er nou uiteindelijk bepalen of er draagvlak is en of dit 

voldoende is gecommuniceerd" 

07 Dec, 2020 08:57:27 PM - X - "Waar woont deze meneer? " 

07 Dec, 2020 08:57:27 PM - X - "Natuur en Milieu federatie Noord-Holland is NIET onafhankelijk, 

ontvangt subsidies!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:57:27 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Inplaats van ons te laten luisteren, moeten jullie naar ons luisteren. Dat is 

participatie" 
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07 Dec, 2020 08:57:28 PM - X - "Natuur en Milieu federatie Noord-Holland is NIET onafhankelijk, 

ontvangt subsidies!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:57:29 PM - X - "Natuur en Milieu federatie Noord-Holland is NIET onafhankelijk, 

ontvangt subsidies!!!!!" 

07 Dec, 2020 08:57:30 PM - X - "Kunnen we niet vragen van ons beatwoorden?" 

07 Dec, 2020 08:57:31 PM - X - "Weespersluis wilt geen wind molens " 

07 Dec, 2020 08:57:31 PM - X - "wat is de legitimatie van deze milieufederatie? kan ik daar lid van 

worden?" 

07 Dec, 2020 08:57:32 PM - X - "200 meter is zo hoog als de euromast, dat hoort niet in een 

woonwijk" 

07 Dec, 2020 08:57:32 PM - X - "Zonde van de tijd dit" 

07 Dec, 2020 08:57:35 PM - X - "Waarom windturbines naast een gloednieuwe woonwijk in 

aanbouw plaatsen? Wat gaat de ngemeente amsterdam doen tegen waarddevaluatie?" 

07 Dec, 2020 08:57:35 PM - X - "Waarom worden niet alle burgers geinformeerd per brief? Dit is 

een ontzettend belangrijk onderwerp. We krijgen een brief als de stoep open wordt gehaald, maar 

als je een windturbines naast je huis kunt krijgen, ho maar." 

07 Dec, 2020 08:57:39 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "X, jij bent zonde van de 

tijd" 

07 Dec, 2020 08:57:41 PM - X - "Al heel vroeg in het proces wordt duidelijk dat er geen 

maatschappelijk draagvlak is voor windmolens bij woningen en bij natuurgebieden." 

07 Dec, 2020 08:57:43 PM - unknown - "ik heb begrepen dat natuurorganisaties juist geen 

windmolens willen op het markermeer?" 

07 Dec, 2020 08:57:47 PM - X - "Laat die kaart dan zien" 

07 Dec, 2020 08:57:47 PM - X - "Kan die meneer even over zijn hobbies vertellen?" 

07 Dec, 2020 08:57:47 PM - X - "Waarom luisteren we naar deze meneer? Ik vind dat Mw van 

Doornick naar ons zou moeten luisteren." 

07 Dec, 2020 08:57:50 PM - X - "Zou hij zo n mega turbine in zjin zicht vanuit huis accepteren?" 

07 Dec, 2020 08:57:50 PM - X - "Gebruik deze tijd om eens wat kritische vragen te beantwoorden" 

07 Dec, 2020 08:57:51 PM - X - "Als jullie als gemeente overtuigd zijn van het draagvlak dan kan je 

toch een bindend referendum uitschrijven? " 

07 Dec, 2020 08:57:52 PM - X - "U luistert niet naar meer  echt deskundige natuurorganisaties. 

Natuurmonumenten bv wordt buitengesloten. " 

07 Dec, 2020 08:57:53 PM - X - "Hoezo? Natuurmonumenten vindt dit ook een slecht idee." 

07 Dec, 2020 08:57:53 PM - X - "Er wordt gesteld dat er geen wettelijke norm is voor afstand van 

windmolen tov bewoning. Omdat Nederland dichtbevolkt is. Daarnaast stelt u dat dit nog kan 

wijzigen en er mogelijk weer windmolens weer wegmoeten, dat is toch geldvernietiging. Waarom 

stemt u voor geldvernietiging." 

07 Dec, 2020 08:57:53 PM - X - "Is Vereniging Eigen Huis ook betrokken?" 

07 Dec, 2020 08:57:53 PM - X - "zenden zenden zenden !!!!!! teleurstellend dit:-((" 

07 Dec, 2020 08:57:55 PM - X - "wij van WC eend adviseren WC eend" 

07 Dec, 2020 08:57:56 PM - ijburger - "nee roel woont in de buurt en heeft er belang bij" 

07 Dec, 2020 08:57:56 PM - X - "Ongelovelijk dit, wordt hier intens verdrietig van........mijn 

Amsterdam......" 
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07 Dec, 2020 08:58:01 PM X - "Deze deskundige weet niet hoe de participatie is verlopen. Althans, 

die heeft duidelijk niet met de participanten gesproken. Waarom zit hij hier en hebben we het niet 

over de inhoud?" 

07 Dec, 2020 08:58:03 PM - X - "In die kaart van jullie stond IJburg niet. Waarom zegt u dt niet!" 

07 Dec, 2020 08:58:06 PM - ijburger - "datacenters gebruiken energie" 

07 Dec, 2020 08:58:10 PM - X - "Misschien wat minder datacenters dan plaatsen? " 

07 Dec, 2020 08:58:10 PM - X - "Woont deze meneer zelf in een zoekgebied?" 

07 Dec, 2020 08:58:17 PM - X - "Wij hebben echt geprobeerd om eerlijk aan participatie mee te 

doen maar voelen ons echt nog niet gehoord of serieus genomen. Wordt gezegd dat we erbij 

betrokken zijn geweest ENdat de participatie pas begint. Maar de toon van de huidige spreker 

klinkt ook niet alsof hij onze ideeen serieus neemt." 

07 Dec, 2020 08:58:15 PM - X - "de zendtijd wordt ingenomen door stroop" 

07 Dec, 2020 08:58:18 PM - X - "Jullie zeggen dat jullie dit voor onze kinderen doen. Onze discussie 

gaat over de ruimtelijke inpassing van windmolens. Door dit frame te gebruiken zet jullie 

buurtbewoners neer als mensen die tegen het algemeen belang zijn. We worden niet serieus 

genomen." 

07 Dec, 2020 08:58:19 PM - X - "zet deze maar op mijn dak https://www.innoget.com/technology-

offers/4896/vertical-axis-wind-turbine-for-slow-and-changing-wind-speed"  

07 Dec, 2020 08:58:20 PM - X - "U blijft maar zenden, u luister NIET, NIET, NIET. " 

07 Dec, 2020 08:58:20 PM - X - "De weerstand was hoog en die is na deze sessie echt nog een stuk 

groter geworden!" 

07 Dec, 2020 08:58:20 PM - X - "Natuur en Milieu federatie Noord-Holland is NIET onafhankelijk, 

ontvangt subsidies!!!!! en al 24 jaar POSTCODE LOTERIJ!!" 

07 Dec, 2020 08:58:23 PM - X - "participatie deskundige haha " 

07 Dec, 2020 08:58:24 PM - X - "Wat is dit voor een deskundige? " 

07 Dec, 2020 08:58:26 PM - X - "Goede proces ....." 

07 Dec, 2020 08:58:27 PM - X  - "Dit gaat helemaal niet over milieu en of energie." 

07 Dec, 2020 08:58:29 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "willen jullie de opmerkingen netjes wegen: als er een opmerking is die wel positief 

klinkt, vergeet dan niet dat daar 99999999 negatieve opmerkingen tegenover staan" 

07 Dec, 2020 08:58:30 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Is dit echt participatie? Volgens 

mij eerder indoctrinatie." 

07 Dec, 2020 08:58:32 PM - X - "contra productieve sessie dit" 

07 Dec, 2020 08:58:33 PM - X - "Natuur en Milieu federatie Noord-Holland is NIET onafhankelijk, 

ontvangt subsidies!!!!! en al 24 jaar POSTCODE LOTERIJ!!" 

07 Dec, 2020 08:58:33 PM - X - "Wat is uw advies geweest bij het realiseren van de 

windturbineparken in de Wieringermeer? " 

07 Dec, 2020 08:58:33 PM - X - "Zelfs Urgenda vindt dit een slecht idee" 

07 Dec, 2020 08:58:33 PM - X - "Natuur en Milieu federatie Noord-Holland is NIET onafhankelijk, 

ontvangt subsidies!!!!! en al 24 jaar POSTCODE LOTERIJ!!" 

07 Dec, 2020 08:58:34 PM - X - "Natuur en Milieu federatie Noord-Holland is NIET onafhankelijk, 

ontvangt subsidies!!!!! en al 24 jaar POSTCODE LOTERIJ!!" 

07 Dec, 2020 08:58:35 PM - X  - "Het zou een gotspe zijn als er windturbines op IJburg komen. 

Iedereen die daar op steigereiland woont is dan goed de Sjaak" 

https://www.innoget.com/technology-offers/4896/vertical-axis-wind-turbine-for-slow-and-changing-wind-speed
https://www.innoget.com/technology-offers/4896/vertical-axis-wind-turbine-for-slow-and-changing-wind-speed
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07 Dec, 2020 08:58:35 PM - X - "Voor of tegenstanders die anoniem vragen stellen: beetje slap" 

07 Dec, 2020 08:58:36 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "wat is precies de rol van natuur en 

milieu?" 

07 Dec, 2020 08:58:36 PM - X - "Hij zegt helemaal niets " 

07 Dec, 2020 08:58:37 PM - Ijburger - "Kunnen ze geen molens bij u in de tuin plaatsten ?" 

07 Dec, 2020 08:58:37 PM - X - "Welk proces? We mogen tekenen bij het kruisje als het proces af is" 

07 Dec, 2020 08:58:39 PM - X - "Wat is de rol van Natuur en Milieufederatie in het proces? " 

07 Dec, 2020 08:58:40 PM - X - "Dit is een gotspe  dat deze "deskundige" mag optreden. Schaam 

gemeente Amsterdam. Schande u neemt uw inwoners totaal niet serieus" 

07 Dec, 2020 08:58:41 PM - X - "Chapeau voor de moderator: heel fijn dat juist de 'spanndende' 

vragen gesteld worden. Heel goed voor de kennisneming van ons als burgers. En daardoor zien we 

echt hoe vreselijk slecht dit idee is." 

07 Dec, 2020 08:58:41 PM - X - "Het is geen goed proces meneer" 

07 Dec, 2020 08:58:43 PM - X - "waarom wordt er ook gezocht direct naast de natuur, de natuur 

houdt zich niet aan ambtelijke grenzen!" 

07 Dec, 2020 08:58:45 PM - X - "particpatie piet, Juf Ank is terug!" 

07 Dec, 2020 08:58:47 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "nogmaals: ik wil niet naar deze man luisteren, ik wil gehoord worden" 

07 Dec, 2020 08:58:48 PM - X - "hoe verklaart de wethouder dat de ene Amsterdammer de lusten 

heeft als mede-eigenaar en de andere Amsterdammer de lasten als omwonenden van 

windturbines?" 

07 Dec, 2020 08:58:51 PM - X - "Prof dr Akkermans van Van kooten en de bie sprak mij meer aan" 

07 Dec, 2020 08:58:52 PM - X - "Deze mijnheer spreekt niet namens mij; namens wie wel?" 

07 Dec, 2020 08:58:54 PM X - "oost-europa deskundige Klavan is er echt een expert bij" 

07 Dec, 2020 08:58:54 PM - X - "Je had ook een stel bewoners kunnen uitnodigen, dit is een veilige 

keuze en een aanfluiting" 

07 Dec, 2020 08:58:56 PM - X - "beroepsprocedure is nauwelijks participatie. Win je nooit" 

07 Dec, 2020 08:58:58 PM - X - "waarom worden niet alle burgers van tevoren geïnformeerd en 

uitgenodigd om deel te nemen aan de besluitvorming?" 

07 Dec, 2020 08:58:58 PM - X - ""We moeten met zijn allen bijdragen aan het opwekken van 

energie" - maar waarom lokaal? Waarom niet nationaal, of Europees?" 

07 Dec, 2020 08:58:59 PM - X - "Boycot allle organisaties die deze meneer doneren/sponsoren!!" 

07 Dec, 2020 08:59:02 PM - X - "hoezo heeft hij het over dat de gemeente allemaal instrumenten 

inzet waardoor we mee kunnen partciperen. Eerst worden we uitgeloot, nu is ook de enige manier 

om onze stem te laten horen via de ap. Dit is veel te beperkt. Op eerdere gestuurde mails over 

mijn zorgen helmaal niets g" 

07 Dec, 2020 08:59:02 PM - ijburger - "hoe weet ik dat lokale inspraak wel lukt of is dat ook een 

niet representatieve enquete en meeting met 48 plekken voor voorstanders?" 

07 Dec, 2020 08:59:03 PM - X - "Helemaal eens met de spreker - we verbruiken zelf heel veel 

energie en moeten het ook zelf gaan opwekken zonder fossiele brandstoffen!"   

07 Dec, 2020 08:59:04 PM - X - "we moeten het zelf doen.....Amsterdammers.....ga voor een 

referendum" 
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07 Dec, 2020 08:59:05 PM - X  - "Benieuwd of Partij voor de Dieren de zienswijze van Natuur en 

milieu federatie ook ondersteund. Lijkt me zeer onwaarschijnlijk. " 

07 Dec, 2020 08:59:06 PM - X - "Ik begrijp dat Natuur en Milieu zijn mening kan geven over d e 

plaatsing van de turbnies en het effect daarvan op natuur en lkandschap. Maar waarom hij het 

participatietraject gaat verdedigen...?" 

07 Dec, 2020 08:59:06 PM - X - "Mocht er een harde conclusies uit het onderzoek van 

https://www.nporadio1.nl/achtergrond/26655-nieuw-onderzoek-onhoorbaar-geluid-schadelijk-

voor-gezondheid komen, worden de turbines dan heroverwogen?"  

07 Dec, 2020 08:59:07 PM - X - "Waarom horen wij geen tegenstanders ? " 

07 Dec, 2020 08:59:09 PM - X - "Waarom krijgen we als burger van de gemeente het signaal dat 

onze zorgen niet serieus worden geworden. Wat gaat de gemeente doen om het vetrtouwen van 

de burger te herstellen? " 

07 Dec, 2020 08:59:11 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "Waarom is vogelbescherming niet 

uitgenodigd?" 

07 Dec, 2020 08:59:11 PM - X - "Ik kies ervoor om een windmolenpark voor uw slaapkamerraam te 

plaatsen." 

07 Dec, 2020 08:59:14 PM - X - "De gemeente hoort de burger te dienen / te steunen. Als jullie dat 

al niet doen, hoe kan die verantwoordelijkheid bij een initiatiefnemer gelegd worden?" 

07 Dec, 2020 08:59:16 PM - X - "Geen van de spekers heeft ook maar 1 woord geluisterd" 

07 Dec, 2020 08:59:17 PM - X - "Wat is eigenlijk de geluidsbelasting van een windturbine wanneer 

die aan staat?" 

07 Dec, 2020 08:59:19 PM - X - "Wanneer gaan jullie is luisteren naar inwoners ." 

07 Dec, 2020 08:59:20 PM - X - "Waarom beantwoorden we nu geen vragen ?" 

07 Dec, 2020 08:59:20 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "zullen we nu weer naar de deelnemers luisteren? " 

07 Dec, 2020 08:59:21 PM - X - "ah, beroepsprocedures, niks samen / participatie, gewoon recht 

tegen over elkaar dus" 

07 Dec, 2020 08:59:22 PM - X - "dit is ook weer een onderdeel van de FUIK" 

07 Dec, 2020 08:59:29 PM - X - "ze praten gewoon door, schuiven weerstand aan de kant" 

07 Dec, 2020 08:59:30 PM - X - "wanneer komen tegenstanders aan het woord?" 

07 Dec, 2020 08:59:31 PM - ijburger - "ik wordt hier heel triest van" 

07 Dec, 2020 08:59:32 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "in hoeverre worden andere 

natuurorganisaties uitgenodigd bij de RES 1.0?" 

07 Dec, 2020 08:59:33 PM - X - "Opwekken kan overal, zelfs in Noorwegen en de Sahara. Onze 

huidige energie komt van Rusland en het Middenoosten. Kolen uit Colombia. En de wind energie 

zou niet uit Flevoland mogen komen? " 

07 Dec, 2020 08:59:34 PM - X - "Meneer Akkermans: vind u dat 50MW extra zon-op-daken een 

goed alternatief." 

07 Dec, 2020 08:59:34 PM - X - "Straks is Nederland een boterham bezaaid met hagelslag van 

windturbines" 

07 Dec, 2020 08:59:36 PM - X - "Dit is weer een voorbeeld van het participatie proces, zenden 

zenden zenden" 
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07 Dec, 2020 08:59:37 PM - X - "echte participatie is dit niet nee" 

07 Dec, 2020 08:59:37 PM - X - "Amsterdam gaat volledig voorbij met de zoekgebied Diemer 

Scheg aan de belangen van de huidige en toekomstige inwoners van de Bloemendaler Polder in 

Weesp wat recht tegenover de Diemerscheg ligt" 

07 Dec, 2020 08:59:39 PM - X - "Heeft Akkerman nog subisidies nodig ofzo?" 

07 Dec, 2020 08:59:41 PM - X - "Uiteraard beste jongetje van de klas weer" 

07 Dec, 2020 08:59:44 PM - X - "Nogmaals: dit is PROTEST, geen participatie " 

07 Dec, 2020 08:59:44 PM - X - "denk het niet" 

07 Dec, 2020 08:59:45 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Jullie hebben nu voldoende reclame gemaakt toch? Nu eens luisteren naar de 

geluiden/opmerkingen" 

07 Dec, 2020 08:59:45 PM - X - "hoe kan deze meneer sireus zeggen dat het participatie onderzoek 

goed gedaan is " 

07 Dec, 2020 08:59:49 PM - X - "Natuur en Milieufederatie is misschien onafhankelijk, maar zeker 

niet neutraal in deze discussie." 

07 Dec, 2020 08:59:49 PM - X - "inspraak is de voedingsbodem van cynisme." 

07 Dec, 2020 08:59:50 PM - X - "Komen er ook tegenstanders aan het woord?" 

07 Dec, 2020 08:59:51 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Ik voelmij absoluut niet sereus 

genomen." 

07 Dec, 2020 08:59:52 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "Doe een referendum en 

laat alleen mensen jonger dan 50 stemmen!" 

07 Dec, 2020 08:59:54 PM - X - "Zonnenpanelen in heel Amsterdam staat gelijk aan 160 

windmolens. DENK NA!" 

07 Dec, 2020 08:59:55 PM - X - "hoe gaat amsterdam de waarde vermindering in huizen betalen?" 

07 Dec, 2020 08:59:58 PM - X - "dit gaat helemaal niet goedkomen." 

07 Dec, 2020 09:00:02 PM - X - "waar zijn de tegens?" 

07 Dec, 2020 09:00:02 PM - X - "Wat is jullie definitie van participatie onderzoek " 

07 Dec, 2020 09:00:03 PM - X - "Denkt u dat de rechter vindt dat er voldaan wordt aan het 

voorzorgsbeginsel mbt de volksgezondheid zo dicht bij bewoning? " 

07 Dec, 2020 09:00:04 PM - ijburger - "dat geluid komt niet goed kijk naar de glazen gevels hoe ga 

je die geluidsisoleren?" 

07 Dec, 2020 09:00:07 PM - X - "Noordzee is vele malen grotere dan het IJmeer en Markermeer." 

07 Dec, 2020 09:00:11 PM - X - "O het gaat allemaal goedkomen? Zo makkelijk? u zet ons helemaal 

weg." 

07 Dec, 2020 09:00:10 PM - X - "er wordt hier NIET geluisterd naar bewoners" 

07 Dec, 2020 09:00:10 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "waarom heeft de gemeente niet 

Natuurmonumenten geinformeerd?" 

07 Dec, 2020 09:00:12 PM - X - "Nogmaals!! wie gaan hieraan verdienen??" 

07 Dec, 2020 09:00:16 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Vereniging eigen huis" 

07 Dec, 2020 09:00:19 PM - X - "Waar dan?" 
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07 Dec, 2020 09:00:20 PM - Ijburger - "Wie is er voor dit plan ?ben heel benieuwd hoeveel mensen 

voor zijn" 

07 Dec, 2020 09:00:20 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "gezondheid" 

07 Dec, 2020 09:00:21 PM - X - "Waarom in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 09:00:23 PM - X - "Ze hebben geen moemnt gesproken over onze zorgen dat jullie 

onze gezondheid op het spel zetten!!!" 

07 Dec, 2020 09:00:24 PM - X - "Qua natuur en landschap komt het goed. in welke categorie valt 

de bewoner? In het eerste startscherm van Mentimetor vielen we ook inde categoerie "Anders." " 

07 Dec, 2020 09:00:26 PM - Ijburger - "ik zie alleen negatieve reacties" 

07 Dec, 2020 09:00:28 PM - X - "kom eens kijken op ijburg, net Texel" 

07 Dec, 2020 09:00:29 PM - X - "Waarom neemt Schiphol geen verantwoordelijkheid in deze 

kwestie? Door Schiphol vallen immers grote delen van Amsterdams grondgebied af. Hoe verhoudt 

zich dat tot de landelijke functie die Schiphol heeft? " 

07 Dec, 2020 09:00:29 PM - X - "waarom is het IJmeer een goede keuze volgens meneer 

Akkerman?" 

07 Dec, 2020 09:00:29 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "waarom is dat bij texel uitgesloten en 

bij ons niet?" 

07 Dec, 2020 09:00:35 PM - X - "Ja, in Amsterdam hebben lekker veel mensen last van de overlast 

van windturbines" 

07 Dec, 2020 09:00:35 PM - X - "Deze meneer is er voor zijn eigen achterban en dat zijn geen 

Amsterdammers!" 

07 Dec, 2020 09:00:36 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "Hier positief IJburger. 

Open je ogen eens" 

07 Dec, 2020 09:00:38 PM - X - "He gap, waar woon je zelf dan? Zeker niet naast een windturbine?" 

07 Dec, 2020 09:00:43 PM - X - "Houten één groot succesverhaal! Veel ellende bij bewoners en 

eigenaren die door alle stilstand niet aan hun rendement komen" 

07 Dec, 2020 09:00:48 PM - X - "Waarom niet op de hondsbosse zeewering, daar waait het/ U heeft 

het helemaal niet over mensen." 

07 Dec, 2020 09:00:48 PM - X - "Waarom perse in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 09:00:54 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "meneer, hou nou eens op. Geef eens wat ruimte aan  de mensen die vragen 

hebben of een ander geluid willen laten horen" 

07 Dec, 2020 09:00:54 PM - X - "IJburg is de laatste open plek in Amsterdam, totaal vergelijkbaar 

met Texel. Hier dus ook geen gezicht!" 

07 Dec, 2020 09:00:57 PM - X - "Precies meneer Akkermans, niet in open gebieden! Meneer 

Akkermans, ik nodig u van harte uit eens te kijken op de Bert Haanstrakade." 

07 Dec, 2020 09:00:56 PM - X - "doe een referendum en vraag alleen mensen die minimaal nog 4 

jaar niet verhuizen" 

07 Dec, 2020 09:00:59 PM - X - "Of je plaatst minder molens. " 



 
Gemeente Amsterdam Terugkoppelavond Wind 

 Datum 7 december 2020 

Pagina 120 van 168 

07 Dec, 2020 09:01:00 PM - unknown - "Gemeente Amsterdam: dit op deze manier is een 

doodlopende weg, het is te doorzichtig, teveel vanuit wensdenken, vanuit een windturbine-

doctrine, met specifieke ja-knikkers eromheen. " 

07 Dec, 2020 09:01:01 PM - X - "Hoe komt het dat er voor bewoners geen categorie is aangemaakt 

bij deelname aan deze show? Zegt dat iets over hoe u met ons omgaat?" 

07 Dec, 2020 09:01:01 PM - X - "Het is dat er Nederlands wordt gesproken. Ik dacht even dat ik 

naar een Chinese inspraakavond keek." 

07 Dec, 2020 09:01:03 PM - ijburger - "positief ijburg..jij woont zeker niet aan de haanstrakade 

maar richting de gifbelt?" 

07 Dec, 2020 09:01:06 PM - X - "Ik ga een nieuwe vereniging starten: "burgers en milieu" ... en dan 

gaan we ook spreektijd vragen in dit onderwerp :-)" 

07 Dec, 2020 09:01:07 PM X - "Een deel van de windmolens in de haven, in de andere gebieden, 

zoals IJburg dan maar niet..." 

07 Dec, 2020 09:01:07 PM - X - "zet per provincie een kleine centrale" 

07 Dec, 2020 09:01:08 PM - X - "Bij de realisatie van Ijburg is ons behoud van open wateren 

belooft.." 

07 Dec, 2020 09:01:08 PM - X - "Deze meneer vind het prima dat er veel windmolens bij 

Amsterdam gezet worden zodat ze niet elkders in NH geplaatst worden" 

07 Dec, 2020 09:01:10 PM - X - "Ik hoor het woord bewoner niet" 

07 Dec, 2020 09:01:12 PM - X - "Natuurmonumenten is niet welkom bij gemeente Amsterdam!" 

07 Dec, 2020 09:01:13 PM - X - "Wordt er rekening gehouden met de bouw van weespersluis ivm 

windturbines in de diemerscheg?" 

 

Antwoord: 

Ja. 

 

07 Dec, 2020 09:01:13 PM - X  - "Hahaha op Texel kan het niet maar in AMSTERDAM wel, wat een 

grap" 

07 Dec, 2020 09:01:14 PM - X - "Dit gaat over het proces, toch voelt niemand zich serieus 

genomen. Terug naar de ambitie, is dit echt nodig? Luister naar je bevolking." 

07 Dec, 2020 09:01:16 PM - X - "waarom niet alle turbines in de haven? grond is allemaal eigendom 

van Amsterdam!" 

07 Dec, 2020 09:01:16 PM - X - "Waarom perse in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 09:01:17 PM - X - "Bij draagvlak staat de provincie toe dat er wordt afgeweken van de 

bovenwettelijke norm van 600 meter van de provincie. Wat draagvlak is wordt bij B&W 

neergelegd. Kunt u kwantificeren en kwalificeren wat draagvlak is?" 

07 Dec, 2020 09:01:19 PM - X - "Alles wat hierna gebeurt is te laat, want dan zijn de zoekgebieden 

al aangewezen" 

07 Dec, 2020 09:01:21 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "mogen we dan wel meebeslissen 

over de kleur van de windmolens?" 

07 Dec, 2020 09:01:22 PM - X - "opnieuw totaal TOP DOWN" 

07 Dec, 2020 09:01:25 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "zijn er voorstanders hier dan?" 

07 Dec, 2020 09:01:26 PM - X - "benadruk eens dat er veel tegenstand is" 
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07 Dec, 2020 09:01:28 PM - X - "Niet op Texel en de Zeewering, daar wonen praktisch geen 

mensen. Op IJburg e Zeeburgereiland wonen binnenkort 60.000 mensen" 

07 Dec, 2020 09:01:29 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "Ook voorstanders!!!" 

07 Dec, 2020 09:01:32 PM - X - "Gezien iig" 

07 Dec, 2020 09:01:30 PM - X - "Houdt u rekening met slagschaduw voor nieuwe huizen in 

weespersluis?" 

07 Dec, 2020 09:01:30 PM - X - "ja top down" 

07 Dec, 2020 09:01:32 PM - ijburger - "EVEN SERIEUS WIJ ZIJN NIET GEHOORD..GEEN 

PARTICIPATIE EN WEL BEWONER" 

07 Dec, 2020 09:01:32 PM - X - "idd Top down!" 

07 Dec, 2020 09:01:34 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "wel tijd voor deze man, niet voor ons" 

07 Dec, 2020 09:01:35 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "gehoord?" 

07 Dec, 2020 09:01:35 PM - X - "Waarom perse in Ijburg en niet in de Noordzee? Dat is goedkoper,  

efficiënter,  levert meer stroom en geen overlast. " 

07 Dec, 2020 09:01:37 PM - X - "Als je puur klimaat-technisch kijkt, is het qua euro/kWh dan wel 

verantwoord om windmolens in Amsterdam te zetten?" 

07 Dec, 2020 09:01:38 PM - X - "niet gehoord en niet gezien" 

07 Dec, 2020 09:01:40 PM - X - "Dat komt omdat er geen voorstanders zijn!!" 

07 Dec, 2020 09:01:41 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "er zijn veel tegenstanders. " 

07 Dec, 2020 09:01:41 PM - X - "Zoek dan eens de voorstanders!" 

07 Dec, 2020 09:01:42 PM - X (Weesp) - "Dank voor het faciliteren van deze avond." 

07 Dec, 2020 09:01:44 PM - X - "we zijn niet gehoord " 

07 Dec, 2020 09:01:45 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "We zijn niet gehoord" 

07 Dec, 2020 09:01:45 PM - X - "Heel veel tegenstanders!!! DOE er ajb iets mee!!!" 

07 Dec, 2020 09:01:46 PM - X - "Waarom hebben we het gevoel niet gehoord te worden?" 

07 Dec, 2020 09:01:47 PM - X - "Waarom wordt gekozen voor een zend-bijeenkomst, waarin 

misschien 1 op de 100 vragen en zorgen aan de orde komt? " 

07 Dec, 2020 09:01:48 PM - X - "Ik voel me niet gehoord" 

07 Dec, 2020 09:01:48 PM - X- "Dit wordt jaren procederen!" 

07 Dec, 2020 09:01:48 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "ER WAREN ALLEEN MAAR 

TERUGKOPPELAVONDEN!!" 

07 Dec, 2020 09:01:49 PM - NG - "VRAAG: SPREEKT AMSTERDAM MET ANDERE PLAATSEN IN 

NEDERLAND, OM "NAMENS" AMSTERDAM ENERGIE OP TE WEKKEN? " 

07 Dec, 2020 09:01:49 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "Voorstander hier!!" 

07 Dec, 2020 09:01:50 PM - X - "Zoveel tegenstanders, terwijl zoveel mensen niet eens op de 

hoogte van de plannen zijn" 

07 Dec, 2020 09:01:50 PM - X - "tegenstanders uit oost gaan geen elektra meer gebruiken" 

07 Dec, 2020 09:01:54 PM - X - "Ik ben voorstander!" 
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07 Dec, 2020 09:01:59 PM - X - "U ZIET toch dat er veel weerstand is. We worden niet gehoord. " 

07 Dec, 2020 09:02:01 PM - X - "Houdt u rekening met slagschaduw voor nieuwe huizen in 

weespersluis? er zullen honderden woningen (zo niet duizend) komen die last gaan krijgen van 

slagschaduw. Wordt dat in de overweging meegenomen?" 

07 Dec, 2020 09:02:02 PM - X - "Onder voorwaarden ben ik voorstander." 

07 Dec, 2020 09:02:03 PM - X - "Laat de wethouder maar hier komen kijken op IJburg" 

07 Dec, 2020 09:02:04 PM - X - "Ik ben ook voorstander!" 

07 Dec, 2020 09:02:06 PM - X - "wij protesteren." 

07 Dec, 2020 09:02:13 PM - ijburger - "kan ik planschade indienen?" 

07 Dec, 2020 09:02:14 PM - X - "HEBBEN JULLIE ONS NU GEHOORD? WIJ WILLEN GEEN 

WINDTURBINES OP IJBURG!!" 

07 Dec, 2020 09:02:16 PM - X - "Houdt u rekening met bouw nieuwe wijk weespersluis? 

(woningnood boven windturbines lijkt me)" 

07 Dec, 2020 09:02:16 PM - X - "de avond is niet ngomaals" 

07 Dec, 2020 09:02:16 PM - X - "Hopelijk beseft ook Groen Links wat zij te weeg brengt?t" 

07 Dec, 2020 09:02:17 PM - X - "kunnen we contact krijgen met de gene die van staatsbosbeheer is 

van het Diemerbos, driemond" 

07 Dec, 2020 09:02:19 PM - X - "de eerdere inbreng  levert geen nieuw perspectief zonde van mijn 

tijd" 

07 Dec, 2020 09:02:19 PM - X - "voorjaar is te vaag? welke maand?" 

07 Dec, 2020 09:02:20 PM - X - "Wanneer gaan jullie naar ons luisteren " 

07 Dec, 2020 09:02:23 PM - X - "Ik tel 5 voorstanders." 

07 Dec, 2020 09:02:26 PM - IJburger - "Wat wordt besloten?" 

07 Dec, 2020 09:02:28 PM - X - "mischien weer in amsterdams stadsblad vermelden?" 

07 Dec, 2020 09:02:28 PM - X - "Wees concreet " 

07 Dec, 2020 09:02:28 PM - X - "X, ken je het IJmeer, kom maar kijken, duizenden vogels" 

07 Dec, 2020 09:02:30 PM - X - "Waarom waren de interactie particpatie bijeenkomsten zo beperkt 

in omvang. Maar enkele tientallen burgers jheb ben zo kunenn participeren?  " 

07 Dec, 2020 09:02:31 PM - X - "Haha nog meer invloed" 

07 Dec, 2020 09:02:32 PM - X - "Wonen er ook voorstanders op IJburg?" 

07 Dec, 2020 09:02:33 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "hoe kunnen wij dan nog input leveren die jullie serieus nemen? " 

07 Dec, 2020 09:02:36 PM - X - "99% is hier tegen" 

07 Dec, 2020 09:02:42 PM - X - "Wanneer start de participatie en volgt een echt 

draagvlakonderzoek met volledige informatie?" 

07 Dec, 2020 09:02:42 PM - X - "januari dus al in 2021?! dat is rete snel" 

07 Dec, 2020 09:02:44 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "X is energy consultant, en 

voorstander" 

07 Dec, 2020 09:02:46 PM - X - "Geen voorstanders op ijburg dat ik weet" 

07 Dec, 2020 09:02:47 PM - X - "Wat houdt de besluitvorming RES 1.0 in, is dat de 50 MW of de 

zoeklocaties" 

07 Dec, 2020 09:02:48 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "99% is ook 65 jaar en 

ouder...." 



 
Gemeente Amsterdam Terugkoppelavond Wind 

 Datum 7 december 2020 

Pagina 123 van 168 

07 Dec, 2020 09:02:49 PM - X - "Dat lokaal participatie process is een wassen neus. daar kan het 

niet meer gekeerd word" 

07 Dec, 2020 09:02:49 PM - X - "Ik zit vooral met de geluidsbelasting, ik heb een huis gekocht met 

een dakterras met uitzicht op Noord op het Zeeburgereiland, dat is een behoorlijk duur huis en er 

was niets bekend van deze windmolens. Ik ben niet de enige maar ik zal zeker een planschade 

procedure in gangzetten" 

07 Dec, 2020 09:02:49 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "het is zo doorgestoken kaart allemaal" 

07 Dec, 2020 09:02:51 PM - X - "Wanneer gaan jullie ons serieus nemen?" 

07 Dec, 2020 09:02:51 PM - X - "wat een vrijblijvend betoog van deze man, welke toetsingskaders 

zijn gehanteerd waarom het in het ene gebied wel kan en in het andere niet, dit is zo'n gestuurd 

proces door bestuurders en ambtenaren die met vooroordelen op pad zijn gestuurd" 

07 Dec, 2020 09:02:51 PM - X - "en even een item op at5?" 

07 Dec, 2020 09:02:53 PM - Ijburger - "ik heb NIEMAND op Ijburg gesproken die voor is" 

07 Dec, 2020 09:02:54 PM - X - "wordt het lokaal participatietraject nog ingeviuld met daarin ook 

de rechten van ow=mwonenden?" 

07 Dec, 2020 09:02:57 PM - X - "u kan niet spreken over de volgende stap, wanneer u zegt dat we 

zijn betrokken geweest. dat zijn we niet. ook verschuilt u zich achter de werking van de 

democratie, die werkt hier toch anders. u vraagt ons niets. u vertel ons. " 

07 Dec, 2020 09:03:01 PM - X - "Voorstanders hebben weinig inhoudelijke bijdrage" 

07 Dec, 2020 09:03:01 PM - X - "Waarom is er zo veel haast?" 

07 Dec, 2020 09:03:01 PM - X - "Ik vind het echt te triest dit " 

07 Dec, 2020 09:03:04 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "alle voorstanders hebben een belang, 

zijn ah werk" 

07 Dec, 2020 09:03:07 PM - X - "dat wordt met kettingen aan de bomen gaan liggen....." 

07 Dec, 2020 09:03:08 PM - Ijburger - "los van de mensen die vandaag aanwezig zijn om te jennen" 

07 Dec, 2020 09:03:08 PM - X - "freakshow" 

07 Dec, 2020 09:03:09 PM - X - "inspreken is een politiek recht" 

07 Dec, 2020 09:03:10 PM - X - "Wat betekent de omgevingswet voor de vergunningsprocedure?" 

07 Dec, 2020 09:03:12 PM - X - "ik ken niemand op IJburg die voor is. NIEMAND!!!" 

07 Dec, 2020 09:03:12 PM - X - "participatie trajec is een Facebook campagne onder 100 

"jongeren"" 

07 Dec, 2020 09:03:13 PM - X - "geen gunst" 

07 Dec, 2020 09:03:14 PM - X - "waarom wordt Participatietraject gemakshalve opgeschoven naar 

de initiatiefnemer?" 

07 Dec, 2020 09:03:18 PM - X - "Inspreken / bezwaar maken, alleen voor de buhne of kan het ook 

nog impact hebben op de uitvoering?" 

07 Dec, 2020 09:03:21 PM - X - "Waarom niet wachten totdat Corona onder controle is en er echte 

bijeenkomsten kunnen komen?" 

07 Dec, 2020 09:03:22 PM - X - "waarom worden de vragen hier niet meegenomen in de 

besluitvorming????" 

07 Dec, 2020 09:03:22 PM - X  - "Its quite clear from this chat you will have to deal with legal 

challenges." 

07 Dec, 2020 09:03:22 PM - X - "na de besluitvorming komt het participatietraject, hmmm" 
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07 Dec, 2020 09:03:26 PM - X  - "we kennen de participatie trajecten van de gemeente 

Amsterdam." 

07 Dec, 2020 09:03:26 PM - ijburger - "maar het is al aangegeven dus dan kan je Ijburg van de kaart 

vegen" 

07 Dec, 2020 09:03:26 PM - X - "Wordt het volgende partipcatieproces ook een vakje wat afgevinkt 

moet worden, of gaat de gemeente dan écht in gesprek met burgers? " 

07 Dec, 2020 09:03:29 PM - X - "Krijgen we budget van de gemeente om rechtszaken te voeren, of 

moeten we dat als burgers zelf gaan bekostigen?" 

07 Dec, 2020 09:03:29 PM - X - "Wat is plan B als er niet genoeg draagvlak is voor windmolens?" 

07 Dec, 2020 09:03:31 PM - X - "MENSEN WILLEN DIT NIET!" 

07 Dec, 2020 09:03:31 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "jullie rammen dit erdoor. jan 2021! " 

07 Dec, 2020 09:03:31 PM - X - "ik hoor van de klagers geen serieuse voorstellen!!!" 

07 Dec, 2020 09:03:32 PM - X - "Wij willen geen overlast van geluid en slagschaduw! Wij denken 

aan de jeugd, zij hebben hier ook last van, met alle gevolgen van dien." 

07 Dec, 2020 09:03:32 PM - X - "voorstanders denken er op te verdienen. Die optie is al lang niet 

meer rendabel" 

07 Dec, 2020 09:03:33 PM - X - "Wanneer staan de locaties qua politiek besluit vast? " 

07 Dec, 2020 09:03:35 PM - X - "Waarom gaan jullie niet eerst de zoekgebieden toetsen en dan pas 

RES1.0 besluiten ipv andersom????" 

07 Dec, 2020 09:03:35 PM - X - "Laat je niet in de luren leggen: na het voorjaar 2021 is het OVER en 

komen ze er gewoon" 

07 Dec, 2020 09:03:36 PM - X - "Zoekgebieden IJburg, Eiland Zeeburg en Sciencepark zijn no go 

areas vanwege het afstandscriterium" 

07 Dec, 2020 09:03:41 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "lachwekkend" 

07 Dec, 2020 09:03:41 PM - X - "We willen helemaal geen windturbines hier. Niet molen voor 

molen. " 

07 Dec, 2020 09:03:42 PM - X, Vereniging Amsteloever - "is dat verplichte participatieproces ook 

voor de buurgemeenten?" 

07 Dec, 2020 09:03:42 PM - X - "Het is weer een dramatische schijnvertoning" 

07 Dec, 2020 09:03:43 PM - X - "jullie moeten maar komen kijken op IJburg - er zijn zo veel vogels 

op het water, willen jullie deze natuur kapot maken???" 

07 Dec, 2020 09:03:45 PM - ijburger - "Wedden dat ze er gewoon komen...participatie..." 

07 Dec, 2020 09:03:44 PM - X - "Gaat het komende participatietraject ook via ondoorzichtige 

ateliers?" 

07 Dec, 2020 09:03:45 PM - X - "Huh? hoe dat dan? worden we als IJburgers uitgenodigd voor 

inspraak over de omgevingsvisie" 

07 Dec, 2020 09:03:46 PM - Ijburger - "Geen molens op IJBURG !!!" 

07 Dec, 2020 09:03:50 PM - X - "Eenzijdige informatievoorziening en participatie gaan niet samen. 

Hoe gaan jullie dit oplossen?" 

07 Dec, 2020 09:03:50 PM - X - "hoe antwoord ik hier op?" 

07 Dec, 2020 09:03:50 PM - X - "Wanneer weten we meer over welke plek vastsstaat?" 
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07 Dec, 2020 09:03:52 PM - X - "Wat een verschrikkelijk verhaal" 

07 Dec, 2020 09:03:54 PM - X - "Jammer dat waardeloos geen optie is" 

07 Dec, 2020 09:03:55 PM - X - "Mensen die dit niet willen zijn niet perse klagers!" 

07 Dec, 2020 09:04:01 PM - X - "Verschrikkelijk mis ik " 

07 Dec, 2020 09:04:02 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "Geef de jongeren een 

toekomst! Luister niet naar ouderen!" 

07 Dec, 2020 09:04:08 PM - X - "jammer die opties bij de vraag....." 

07 Dec, 2020 09:04:08 PM - X - "ook deze vragen zijn niet goed want we kunnen niet aangeven dat 

we de avind neit goed vinden" 

07 Dec, 2020 09:04:09 PM - IJburger - "Houdt u rekening ermee dat er op kwetsbare bewoners 

wonen. Het is een wijk zonder grensen. Hier zijn heel veel mensen die alleen hun woonomgeving 

hebben om van te genieten en die gevoeliger zijn voor geluid en prikkels dan gemiddeld. Wordt dit 

in de besluitvorming meegenomen?" 

07 Dec, 2020 09:04:14 PM - X - "3416658" 

07 Dec, 2020 09:04:15 PM - X - "JULLIE KUNNEN NA DEZE AVOND ECHT NIET MEER ZEGGEN 

DAT ER DRAAGVLAK IS VOOR HET PLAN OM OP 300 MTR VAN ONZE WONINGEN VANDAAN 

windmolens te plaatsen" 

07 Dec, 2020 09:04:18 PM - X - "Wel erg sturend deze antwoorden!" 

07 Dec, 2020 09:04:18 PM - X - "ik vind de keuzes in de mentimeter te beperkt" 

07 Dec, 2020 09:04:21 PM - X - "Misschien ook aardig om te vragen of we ons gehoord voelen?" 

07 Dec, 2020 09:04:22 PM X - "Wij gaan nog even door, weer een hoop bewijs voor de belachelijke 

manier waarop dit proces verloopt" 

07 Dec, 2020 09:04:24 PM - X - "Waarom staat optie: niet nuttig er niet bij?" 

07 Dec, 2020 09:04:24 PM - X - "341658" 

07 Dec, 2020 09:04:24 PM - X - "Luister naar vogels" 

07 Dec, 2020 09:04:24 PM - X - "Had liever een vraag bij de MEnti, wat vond u van de avond:" 

07 Dec, 2020 09:04:24 PM - X - "Hoe worden al die mensen bereikt die gene code hebben 

ontvangen vannavond? " 

07 Dec, 2020 09:04:26 PM - X - "waarom kan ik niet 1 richtingverkeer aanvinken?" 

07 Dec, 2020 09:04:26 PM - X- "Ergernis wekkend? " 

07 Dec, 2020 09:04:27 PM - X - "ook de 4 vragen zijn weer niet representatief over hoe ik het 

ervaren heb." 

07 Dec, 2020 09:04:28 PM - X- "Haha deze vragen zijn echt slim. Ik vond het razend interessant om 

te zien hoe zinloos het was." 

07 Dec, 2020 09:04:29 PM - X - "We zijn ingelicht" 

07 Dec, 2020 09:04:30 PM - X - "Wat een aanfluiting deze avond" 

07 Dec, 2020 09:04:30 PM - X - "Het juiste antwoord staat er niet bij: doorgestoken kaart" 

07 Dec, 2020 09:04:30 PM - X - "Veel te beperkt deze vragen " 

07 Dec, 2020 09:04:30 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "de mentiimeter geeft niet het antwoord dat ik zou willen geven" 

07 Dec, 2020 09:04:31 PM - X - "Jongeren die roepen: luister niet naar de ouderen? Tjonge jonge 

jonge " 

07 Dec, 2020 09:04:31 PM - X - "ik vond de avond teleurstellend" 

07 Dec, 2020 09:04:33 PM - X - "Vooringenomen?" 
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07 Dec, 2020 09:04:36 PM - X - "Avond is niet erg informatief." 

07 Dec, 2020 09:04:37 PM - X - "Niemand snapt de mentimeter" 

07 Dec, 2020 09:04:38 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Zeer teleurstellend" 

07 Dec, 2020 09:04:38 PM - X - "marketing verhaal, zo zie ik de avond" 

07 Dec, 2020 09:04:39 PM - X - "Vond u dat er naar u is geluisterd" 

07 Dec, 2020 09:04:39 PM - X- "deze vraag doet geen recht aan wat ik nu zou willen zeggen" 

07 Dec, 2020 09:04:39 PM - ijburger - "ik heb na deze avond meer zorgn" 

07 Dec, 2020 09:04:40 PM - X - "verkeerde vraagstelling in menti" 

07 Dec, 2020 09:04:40 PM - X- "Teleurstellend" 

07 Dec, 2020 09:04:40 PM - X - "Teleurstellen inderdaad " 

07 Dec, 2020 09:04:43 PM - X - "antwoord op de vraag: vervelend! irritant! teleurstellend!" 

07 Dec, 2020 09:04:44 PM - X - "Ik mis de juiste antwoordopties" 

07 Dec, 2020 09:04:45 PM - X - "Is Groenlinks nog in staat te luisteren naar vogels" 

07 Dec, 2020 09:04:46 PM - X - "Sturend" 

07 Dec, 2020 09:04:47 PM - X - "wat een slechte feedback vraag! Het was gewoon slecht!!!!" 

07 Dec, 2020 09:04:47 PM - X - "Vooraf opgenomen" 

07 Dec, 2020 09:04:47 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "Ja X! Wij hebben nog wel 

wat meer jaren te maken dan jullie!" 

07 Dec, 2020 09:04:48 PM - X - "Spreek deze coalitie aan op alle manieren!" 

07 Dec, 2020 09:04:49 PM - Ijburger - "Teleurgesteld" 

07 Dec, 2020 09:04:51 PM - X - "slechte opties " 

07 Dec, 2020 09:04:51 PM - X  - "teleurstellend staat er niet bij" 

07 Dec, 2020 09:04:52 PM - X - "Er zin nog een paar maanden om dit te keren. Grote mobilisatie is 

nodig" 

07 Dec, 2020 09:04:52 PM - X - "heel erg jammer dat alleen deze antwoorden mogelijk zijn, echt 

heel jammer" 

07 Dec, 2020 09:04:53 PM - X - "Niet interessant " 

07 Dec, 2020 09:04:54 PM - X - "Die vraagstelling is echt heel erg slecht jongens." 

07 Dec, 2020 09:04:55 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "slechte antwoordmogelijkheden" 

07 Dec, 2020 09:04:55 PM - X - "Conclusie: er is GEEN draagvlak" 

07 Dec, 2020 09:04:55 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "X is voor en werkt bij nuon" 

07 Dec, 2020 09:04:57 PM - X - "Teleurstellend" 

07 Dec, 2020 09:04:57 PM - X - "waardeloos, dichtgetimmerd" 

07 Dec, 2020 09:04:58 PM - ijburger - "teleurgesteld inderdaad" 

07 Dec, 2020 09:04:59 PM - X - "Ik zeg het hier: schokkend doof, alleen monologen." 

07 Dec, 2020 09:05:01 PM - X - "waar kunnen we dit invullen?" 

07 Dec, 2020 09:05:01 PM - X - "we doen het zo goed, gemeente amsterdam. Er wordt niet 

geluisterd" 

07 Dec, 2020 09:05:01 PM - X - "Eenzijdig!" 

07 Dec, 2020 09:05:01 PM - X - "slechte vraagstelling : mening over avond" 
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07 Dec, 2020 09:05:01 PM - X - "teleurstellend" 

07 Dec, 2020 09:05:02 PM - X - "er ontbreekt wat" 

07 Dec, 2020 09:05:03 PM - X (Weesp) - "Dit gaat een hele lange discussie worden." 

07 Dec, 2020 09:05:04 PM - X - "Teleurstellend" 

07 Dec, 2020 09:05:06 PM - X - "Niet interessant ingevuld als best of the wordt keuze" 

07 Dec, 2020 09:05:06 PM - X - "Veel te ingewikkeld. en ik snap er best veel van. " 

07 Dec, 2020 09:05:07 PM - X - "eenzijdig" 

07 Dec, 2020 09:05:08 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "echt lekker ah werk zijn jullie hoor, die 

voorstanders. " 

07 Dec, 2020 09:05:08 PM - X- "Zeer slechte keuzemogelijkheden bij mening geven in mentimeter" 

07 Dec, 2020 09:05:08 PM - X - "Molen rondom Ijburg lijkt mij prima" 

07 Dec, 2020 09:05:09 PM - X - "ik mis meerdere opties (zoals gethermie)" 

07 Dec, 2020 09:05:09 PM - X - "Ik zou alvast aangeven waar de meeste windmolens gewilt zijn" 

07 Dec, 2020 09:05:10 PM - X - "Teleurstellend, helaas" 

07 Dec, 2020 09:05:10 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Jullie kunnen niets met die antwoorden want ze zijn niet te intepreteren" 

07 Dec, 2020 09:05:10 PM - Zeeburgereiland TEGEN windturbines! - "de avond was een toneelspel 

- verloren tijd - een schijnvertoning" 

07 Dec, 2020 09:05:11 PM - X - "ZENDEN ZENDEN ZENDEN!" 

07 Dec, 2020 09:05:11 PM - X - "Misschien ook vragen of we ons gehoord voelen?" 

07 Dec, 2020 09:05:12 PM - X - "Kunnen we ook onze echte mening geven op de avond? Dit is weer 

de keuze van GL die we mogen maken, maar geen eigen keuze" 

07 Dec, 2020 09:05:15 PM - X - "Wat is dit voor vreemde vraagstelling?" 

07 Dec, 2020 09:05:15 PM - X - "TELEURSTELLEND" 

07 Dec, 2020 09:05:16 PM - X - "GL heeft 20% stemmen gekregen laatste 

gemeenteraadverkiezingen. 1 op de 5 amsterdammers! Zet 'm op GL, Amsterdam staat achter je!" 

07 Dec, 2020 09:05:16 PM - X - "participatie over de zoekgebieden ontbreekt. " 

07 Dec, 2020 09:05:16 PM - X - "Lees de chat maar" 

07 Dec, 2020 09:05:18 PM - X - "De gemeente komt zo sluw over, dit werkt echt averechts." 

07 Dec, 2020 09:05:18 PM - X - "ik kan niet antwoorden" 

07 Dec, 2020 09:05:20 PM - X - "De helft vind het interessant, heel goed" 

07 Dec, 2020 09:05:22 PM - X - "Het stokt bij 80 omdat de antwoorden er niet bij staan" 

07 Dec, 2020 09:05:23 PM - X - "Waarom kan ik niet aangeven TELEURSTELLEND?" 

07 Dec, 2020 09:05:22 PM - X - "Mentimeter doet het niet!!!! " 

07 Dec, 2020 09:05:23 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "Ik vond het interessant omdat ik hele slechte dingen hoo" 

07 Dec, 2020 09:05:23 PM - X - "waarom worden niet alle Amsterdammers gehoord?" 

07 Dec, 2020 09:05:23 PM - X  - "Zelfs via Menti is er geen fatsoenlijke participatie mogelijk. 

Mening: Teleurstellend. " 

07 Dec, 2020 09:05:23 PM - X - "Dat komt omdat het teleurstellend en eenzijdig is!!!" 

07 Dec, 2020 09:05:24 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "hij werkt niet meer." 

07 Dec, 2020 09:05:25 PM - ijburger - "mijn keuze staat er niet bij vandaar niet interessant" 
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07 Dec, 2020 09:05:24 PM - X - "Niemand snapt de mentimeter" 

07 Dec, 2020 09:05:26 PM - Ijburger - "Ik hoop dat wij vanavond gehoord zijn" 

07 Dec, 2020 09:05:27 PM - X - "Graag geen wind turbines in de buurt van woongebieden." 

07 Dec, 2020 09:05:27 PM - X - "Interessant, om te zien dat weer blijkt dat de politiek zo ver van de 

mensen afstaat" 

07 Dec, 2020 09:05:28 PM - X - "een beetje revolutie heeft een guillotine. Waar blijft die" 

07 Dec, 2020 09:05:29 PM - X - "https://www.menti.com/" 

07 Dec, 2020 09:05:29 PM - X - "het gevoel blijft: we rammen het erdoor!" 

07 Dec, 2020 09:05:30 PM - X - "de antwoorden doen geen recht aan wat er leeft" 

07 Dec, 2020 09:05:33 PM - X - "Teleurstellend. Niet het gevoel dat er geluisterd wordt" 

07 Dec, 2020 09:05:34 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "nog een keer doen" 

07 Dec, 2020 09:05:34 PM - Ijburger - "TEGEN MOLENS OP IJBURG !!!!" 

07 Dec, 2020 09:05:34 PM - X - "duidelijk wat de volgende stappen zullen zijn. " 

07 Dec, 2020 09:05:37 PM - X - "Nee dat is niet het meerendeel!" 

07 Dec, 2020 09:05:38 PM - X - "Nee echt niet interessant, lees de chat" 

07 Dec, 2020 09:05:41 PM - X - "Interessant, maar graag wel in het vervolg iets dieper op thema's 

in. Meer detail en minder wollig! " 

07 Dec, 2020 09:05:41 PM - X "de avond heeft niet voldaan aan mijn verwachtingen. ik had meer 

inhoud verwacht" 

07 Dec, 2020 09:05:43 PM - X- "het zijn alleen één tweetjes" 

07 Dec, 2020 09:05:43 PM - X - "Teleurstellend!!" 

07 Dec, 2020 09:05:46 PM - X - "Goede avond, helder proces. " 

07 Dec, 2020 09:05:45 PM - X - "3416658" 

07 Dec, 2020 09:05:46 PM - X - "Mentimeter verkeerde vragen" 

07 Dec, 2020 09:05:48 PM - X - "VOOR MOLENS OP IJBURG!!! D66 en GL zit daar!!" 

07 Dec, 2020 09:05:49 PM - X - "idd. teleurstellend, omdat de nadruk zo is gelegd op dat er zo goed 

is geparticipeerd. terwijl dit helemaal niet zo was." 

07 Dec, 2020 09:05:50 PM - X - "te eenzijdig.. " 

07 Dec, 2020 09:05:51 PM - ijburger - "niet interessant+= eenzijdig" 

07 Dec, 2020 09:05:52 PM - X - "Bij de keuze zou moeten staan of we gehoord worden. DAT IS 

NIET HET GEVAL:" 

07 Dec, 2020 09:05:53 PM - X - "voorspelbare antwoorden, de trein rijdt nog even door" 

07 Dec, 2020 09:05:53 PM - X- "ik heb 'interessant' ingevuld maar dat is met name omdat het 

extreem slecht nieuws is." 

07 Dec, 2020 09:05:55 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "Ik kijk uit naar de 

windmolens op IJburg!" 

07 Dec, 2020 09:05:59 PM - X - "Meerderheid vond het "niet" interessant!" 

07 Dec, 2020 09:05:59 PM - X - "TEGEN MOLENS OP IJBURG!!! TELEURSTELLEND" 

07 Dec, 2020 09:05:59 PM - X - "Wat vond u van de avond? Het was een monoloog zonder 

inhoud..." 

07 Dec, 2020 09:06:03 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "heel eenzijdig." 

07 Dec, 2020 09:06:03 PM - X - "Bijna alle vragen in Menti zijn belachelijk samengesteld. Kon 

meerdere keren niet de passende keuze maken." 

07 Dec, 2020 09:06:03 PM - X - "Het gata niet om interessant of niet, het gaat om niet kunne 

meepraten, niet gehoord worden." 
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07 Dec, 2020 09:06:04 PM - X - ""Geen mening" want dat past het best bij doorgestoken kaart" 

07 Dec, 2020 09:06:04 PM - X - "Deze avond was NIET bijdragend omdat we hier lijken te spreken 

over een gedane zaak. Allemaal pokkekast" 

07 Dec, 2020 09:06:04 PM - X - "Maak jullie borst maar nat, dit wordt nog een hele lange 

procedure, dit gaat zeker niet op korte termijn bijdragen aan de wind ambities van Amsterdam" 

07 Dec, 2020 09:06:08 PM - X - "wat vond u van de participatie?" 

07 Dec, 2020 09:06:09 PM - X - "ik heb geen mening bij gebrek aan betere opties" 

07 Dec, 2020 09:06:08 PM - ijburger - "jammer dit" 

07 Dec, 2020 09:06:08 PM - X StopWindturbinesAetsveld - "het is een avond waarbij je in een 

rookgordijn door een doolhof wordt gestuurd" 

07 Dec, 2020 09:06:08 PM - X - "Eenzijdig en teleurstellend" 

07 Dec, 2020 09:06:08 PM - X - "je zou zelf in moeten kunnen vullen wat we van dze avond vonden" 

07 Dec, 2020 09:06:08 PM - X - "Gebruik allen minder energie" 

07 Dec, 2020 09:06:12 PM - X - "Het gaat niet om al dan niet interessant, het gaat om de 

waardering voor de aanpak" 

07 Dec, 2020 09:06:13 PM - X - "bla bla bla" 

07 Dec, 2020 09:06:13 PM - X - "De meesten vond het teleurstellend, wat een pech dat dat geen 

optie was." 

07 Dec, 2020 09:06:15 PM - X - "mijn antwoord ontbreekt in de metimeter. Zinloos is mijn 

antwoord" 

07 Dec, 2020 09:06:16 PM - X - "volgende keer wat nieuws vertellen?" 

07 Dec, 2020 09:06:16 PM - X - "ik dank allen voor de bijdragen" 

07 Dec, 2020 09:06:19 PM - X  - "IJburg wil geen windturbines, dat is mijn afsluiting " 

07 Dec, 2020 09:06:20 PM - X - "eindhoven" 

07 Dec, 2020 09:06:21 PM - X - "Ik mis idd het antwoord EENZIJDIG." 

07 Dec, 2020 09:06:20 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "Geef jongeren een stem, 

luister niet naar ouderen!" 

07 Dec, 2020 09:06:22 PM - X - "Wat drijft de wethouder met zoveel tegenstand?" 

07 Dec, 2020 09:06:23 PM - X - "HOE KUNNEN WE ALS BURGER IN BEZWAAR TEGEN 

PROCEDURE?" 

07 Dec, 2020 09:06:24 PM - X - "HOE KUNNEN WE ALS BURGER IN BEZWAAR TEGEN 

PROCEDURE?" 

07 Dec, 2020 09:06:25 PM - X - "HOE KUNNEN WE ALS BURGER IN BEZWAAR TEGEN 

PROCEDURE?" 

07 Dec, 2020 09:06:25 PM - ijburger - "en ik ben gewoon een vrouwelijke buurtbewoner geen 

reller. Ik ben bezorgd" 

07 Dec, 2020 09:06:26 PM - X - "HOE KUNNEN WE ALS BURGER IN BEZWAAR TEGEN 

PROCEDURE?" 

07 Dec, 2020 09:06:28 PM - X, Vereniging Amsteloever - "geen antwoord op de vraag waarom niet 

meer zon, ook anders dan alleen op daken i.p.v. wind i.p.v. wind" 

07 Dec, 2020 09:06:38 PM - X - "Weinig onderscheidende antwoord mogelijkheden, dus niet 

representatief voor de afdronk na deze eenzijdige sessie" 

07 Dec, 2020 09:06:38 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "Dat jullie ook geen mogelijkheden 

geven tot echte inspraak." 
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07 Dec, 2020 09:06:38 PM - X - "Ik vond het erg een richtinsgverkeer. Jammer dat er niets opnieuw 

wordt gedaan aan de participatie. dara is de bron van alle ergenis. ook het schuiven van molens 

van plekken, wekt argwaan." 

07 Dec, 2020 09:06:38 PM - X - "Ik zou zeggen straks geen groen links stemmen" 

07 Dec, 2020 09:06:38 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "alle voorstanders hebben een belang, 

bizar" 

07 Dec, 2020 09:06:38 PM - X - "Hoe kunnen wij bezwaar maken " 

07 Dec, 2020 09:06:39 PM - X - "Terugkoppeling van jullie eigen verhaal, knap!" 

07 Dec, 2020 09:06:40 PM - X - "EN wordt het een eenzijdig verhaal. Komt dat even goed uit!" 

07 Dec, 2020 09:06:40 PM - ijburger - "doe een enquete op Ijburg dan weet je het" 

07 Dec, 2020 09:06:40 PM - X - "Interessante avond, duidelijk wat de stand van zaken is. Kan me 

voorstellen dat mensen die (onlangs) een huis gekocht hebben bij een van de zoekgebieden bang 

zijn voor verminderd woongenot en waarde vermindering van hun woning." 

07 Dec, 2020 09:06:41 PM - X - "en weerstand getoont" 

07 Dec, 2020 09:06:42 PM - X - "avond stelt me niet gerust qua participatie" 

07 Dec, 2020 09:06:43 PM - X - "Een leerzame en nuttige avond. Ik ben een stuk wijze geworden." 

07 Dec, 2020 09:06:43 PM - X - "Wat vond u van al deze reacties en tegenstand!!!!" 

07 Dec, 2020 09:06:44 PM - X - "Waar kan ik bezwaar aantekenen?" 

07 Dec, 2020 09:06:46 PM - X - "Gaan jullie je nu verschuilen achter het feit dat dit online plaats 

moest vinden??" 

07 Dec, 2020 09:06:49 PM - X - "Waar komen de antwoorden op deze vragen te staan?" 

07 Dec, 2020 09:06:51 PM - X - "TERUGKOPPELING VAN EEN GEBREKKIG PARTICIPATIEPROCES 

HEEFT WEINIG WAARDE" 

07 Dec, 2020 09:06:51 PM - X - "Het is een verkeerd besluit van Groenlinks.Luister AUB naar onze 

stem! We zijn niet alleen" 

07 Dec, 2020 09:06:54 PM - X - "ik mis de inhoudelijke terugkoppeling. ik heb weinig gehoord over 

wat er eerdere avonden is besproken." 

07 Dec, 2020 09:06:57 PM - X - "Een betere vraag zou zijn geweest bent u overtuigd van de 

noodzaak van de windturbines." 

07 Dec, 2020 09:06:59 PM - X - "Bla bla bla er wordt niets gezegd" 

07 Dec, 2020 09:07:00 PM - X - "dit is geen politiek spel, je moet bewoners serieus nemen" 

07 Dec, 2020 09:07:00 PM - ijburger - "mening bij besluitvorming is te laat" 

07 Dec, 2020 09:07:01 PM - X - "warom hebben ouderen eigenlijk nog stemrecht, kun je daar niet 

iets aan doen? dan kun je doorrrr" 

07 Dec, 2020 09:07:09 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "kom terug op dit onzalige 

voorstel." 

07 Dec, 2020 09:07:10 PM - X - "protestbijeenkomst bij de vergadering" 

07 Dec, 2020 09:07:12 PM - Ijburger - "Nogmaals geen windmolens op IJburg  SVP" 

07 Dec, 2020 09:07:14 PM - X - "naar wie mogen we resterende vragen mailen?" 

07 Dec, 2020 09:07:14 PM - ijburger - "heeft u ons nu gehoord?" 

07 Dec, 2020 09:07:14 PM - X - "Deze vrouw is echt zo leeg" 

07 Dec, 2020 09:07:14 PM - X - "Groenlinks zal volgende 4 jaar tijd genoeg hebben......" 

07 Dec, 2020 09:07:17 PM - X - "Luister  nu ajb eens naar ons!!" 

07 Dec, 2020 09:07:17 PM - X - "Zo het vinkje participatie is weer gezet???" 
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07 Dec, 2020 09:07:17 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "florian, lekker ah werk?" 

07 Dec, 2020 09:07:18 PM - X - "19 maart bedoelt u? Of19 mei" 

07 Dec, 2020 09:07:19 PM - X - "Mei 2021 besluitvorming ?" 

07 Dec, 2020 09:07:23 PM - X - "Kansen, op zee, volop!" 

07 Dec, 2020 09:07:23 PM - X - "Vraag aan de wethouder: Wat vond u van al deze reacties en dat u 

al deze tegenstanders hoort en leest???" 

07 Dec, 2020 09:07:25 PM - X - "Onze emning is onze oprechte en legitieme zorg: geen 

gezeondheidscahde door gekuis en slagschaduw zo dicht op de huizen. " 

07 Dec, 2020 09:07:29 PM - X - "waarom is de voorlichting zo slecht?" 

07 Dec, 2020 09:07:31 PM - X - "Noemen jullie dit participatie? " 

07 Dec, 2020 09:07:30 PM - X - "IJburg we moeten ons zo massaal mogelijk laten horen1" 

07 Dec, 2020 09:07:32 PM - X - "ik heb zorgen mevrou over de duizenden vogels bij IJburg, en over 

de bewoners" 

07 Dec, 2020 09:07:32 PM - X - "het wordt mee genomen in de produkten die u gaat maken?" 

07 Dec, 2020 09:07:32 PM - X - "MAART WAS HET TOCH??" 

07 Dec, 2020 09:07:33 PM - X - "Het is jammer dat de resultaten van de overige gebieden (behalve 

Amstelscheg) niet zijn getoond." 

07 Dec, 2020 09:07:33 PM - X - "Ook op Zeeburgereiland zouden de turbines te dicht op de  

woningen staan. Hoe denkt u de overlast te voorkomen aldaar!" 

07 Dec, 2020 09:07:34 PM - X- "Neem dit mee: hier hebben bmeer dan 300 bewoners (er kijken veel 

stellen op 1 account) die bijna allemaal TEGEN dit plan is. Dat is net zoveel als een hele zomer 

'participeren' in tig kleine sessies." 

07 Dec, 2020 09:07:35 PM - X - "Lezen ze uberhaub onze feedback?" 

07 Dec, 2020 09:07:35 PM - ijburger - "luister eens in de baai van Ijburg" 

07 Dec, 2020 09:07:36 PM - X - "Want als we kansen zien worden we wel gehoord?!?!?" 

07 Dec, 2020 09:07:36 PM - X - "Snap je het of doe je er ook iets mee?" 

07 Dec, 2020 09:07:37 PM - X - "Uw ambitie klopt, de uitvoering niet" 

07 Dec, 2020 09:07:38 PM - morgen gaat het bij 1Vandaag over gezondheidsschade tgv 

windturbines, goed om dit te kijken, ook voor gemeente! - "luisteren naar iedereen? WAT??" 

07 Dec, 2020 09:07:38 PM - X - "DIT IS GEEN GESPREK!" 

07 Dec, 2020 09:07:40 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "Luister naar de generatie 

met toekomstperspectief!" 

07 Dec, 2020 09:07:40 PM - X - "Hou de ambitie correct aub. gekozen door amsterdammers" 

07 Dec, 2020 09:07:41 PM - X - "waarom zijn er zo weinig mensen vooraf betrokken?" 

07 Dec, 2020 09:07:40 PM - X - "dringend verzoek om enquete of referendum" 

07 Dec, 2020 09:07:41 PM - oftes te doen waarvan wij denken - "ik voel me nog steeds niet 

gehoord" 

07 Dec, 2020 09:07:42 PM - ijburger - "dan weet je dat dit een slecht idee is" 

07 Dec, 2020 09:07:42 PM - X - "ambitie mag je ook bijstellen als blijkt dat het niet haalbaar is" 

07 Dec, 2020 09:07:45 PM - X - "Vraag aan de wethouder: Wat vond u van al deze reacties en dat u 

al deze tegenstanders hoort en leest???" 

07 Dec, 2020 09:07:49 PM - X - "Laten we samen windturbines gaan bezoeken!" 

07 Dec, 2020 09:07:50 PM - X - "Worden de waterbewoners ook meegenomen in het onderzoek?" 

07 Dec, 2020 09:07:51 PM - X - "Wanneer kunnen we de enquete ontvangen?" 



 
Gemeente Amsterdam Terugkoppelavond Wind 

 Datum 7 december 2020 

Pagina 132 van 168 

07 Dec, 2020 09:07:51 PM - X - "Kom op bezoek op IJburg" 

07 Dec, 2020 09:07:52 PM - X - "Vraag aan de wethouder: Wat vond u van al deze reacties en dat u 

al deze tegenstanders hoort en leest???" 

07 Dec, 2020 09:07:53 PM - X - "Het wordt tijd dat u praat met bewoners! U kunt nu langskomen. 

We houden veiligheid in acht" 

07 Dec, 2020 09:07:55 PM - X - "Jongeren zijn helemaal niet voor windmolens naast woonwijken. 

Vraag het ze eens met een echte onafhankelijke uitleg en vraagstelling. " 

07 Dec, 2020 09:07:56 PM - Ik vond de participatie zeer beperkt. De windmolens en de 

zoekgebieden staan niet ter discussie. De participatie bestond slechts uit het schuiven van 

windmolens.  - "jullie luisteren niet naar ons, jullie vertellen jullie eigen verhaal en jullie eigen 

geluid." 

07 Dec, 2020 09:07:57 PM - X - "In maart zijn de 2e kamerverkiezingen. Die gaan niet over 

windmolens in Amsterdam." 

07 Dec, 2020 09:07:57 PM - X - "Ik geloof dit niet na de ervaringen van afgelopen maanden" 

07 Dec, 2020 09:07:58 PM - X - "1 op 1 mag u nu al langs komen, hoor" 

07 Dec, 2020 09:07:58 PM - X - "1 op 1 ben u nu al van harte welkom!" 

07 Dec, 2020 09:08:01 PM - X - "Hoe kunnen we in bezwaar tegen procedure?" 

07 Dec, 2020 09:08:01 PM - X - "Vraag aan de wethouder: Wat vond u van al deze reacties en dat u 

al deze tegenstanders hoort en leest???" 

07 Dec, 2020 09:08:01 PM - X - "Morgen in de krant: meerderheid deelnemers vond info-avond 

interessant!" 

07 Dec, 2020 09:08:02 PM - X - "voor corona heb ik je niet gezien bij de samenkomsten" 

07 Dec, 2020 09:08:03 PM - Britte - " U kunt op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en 

bijeenkomsten door u in te schrijven op: https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/duurzame-

energie-blijf-hoogte!/Aanmelden/  " 

07 Dec, 2020 09:08:06 PM - X - "Laat sjb ook zien dat jullie geluisterd hebben. Er is dus geen 

draagvlak!" 

07 Dec, 2020 09:08:07 PM - X - "de koffie staat klaar!" 

07 Dec, 2020 09:08:08 PM - X - "dank ieder!" 

07 Dec, 2020 09:08:08 PM - HEEL AMSTERDAM WIL WINDMOLENS - "Goede sessie! " 

07 Dec, 2020 09:08:09 PM - X - "de 'groene scheg' de dekmantel .. zag ook een turbine gepland in 

de Vijfhoek Diemen!.(ook naast Ijburg)" 

07 Dec, 2020 09:08:12 PM - X - "Wanneer komt er een Atelier voor Zeeburgereiland en Ring A10 

Noord?" 

07 Dec, 2020 09:08:13 PM - X - "Vraag aan de wethouder: Wat vond u van al deze reacties en dat u 

al deze tegenstanders hoort en leest???" 

07 Dec, 2020 09:08:23 PM - X - "Wat een schijnvertoning dit. Toon daadkracht en schrap deze 

onzin." 

07 Dec, 2020 09:08:23 PM - X  - "Even ter overweging, CO2 reductie zal de kwaliteit van het leven 

positief beinvloeden. Maar wat is een positief klimaat in een onbewoorbaar milieu." 

07 Dec, 2020 09:08:23 PM - X - "Nogmaals applaus voor de moderator!" 

07 Dec, 2020 09:08:28 PM - X - "Goed gespreksleider! Dank allemaal!" 

07 Dec, 2020 09:08:29 PM - X - "Hoe duur is 1 windmolen ? " 

07 Dec, 2020 09:08:31 PM - X - "Bedankt voor de toelchting vanavond." 

07 Dec, 2020 09:08:35 PM - X - "Is de plastic pen lekker ?" 

https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/duurzame-energie-blijf-hoogte!/Aanmelden/
https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/duurzame-energie-blijf-hoogte!/Aanmelden/
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07 Dec, 2020 09:08:36 PM - Ijburger - "Geen windmolens op IJburg!" 

07 Dec, 2020 09:08:36 PM - X - "Meneer de moderator: dank" 

07 Dec, 2020 09:08:38 PM - X - "dank voor een helder avond!" 

07 Dec, 2020 09:08:39 PM - X - "geen windmolens in IJBURG" 

07 Dec, 2020 09:08:40 PM - X - "Bedankt!" 

07 Dec, 2020 09:08:43 PM - X - "Dank!" 

07 Dec, 2020 09:08:44 PM - X "dank!" 

07 Dec, 2020 09:08:44 PM - X - "Vraag aan de wethouder: Wat vond u van al deze reacties en dat u 

al deze tegenstanders hoort en leest???" 

07 Dec, 2020 09:08:45 PM - X - "bedankt moderator" 

07 Dec, 2020 09:08:46 PM - X - "Geen windmolens op ZBE!" 

07 Dec, 2020 09:08:46 PM - X StopWindturbinesAetsveld - "advies aan IJburg, zorg dat jullie 

organiseren. Start een beonersorganisatie! " 

07 Dec, 2020 09:08:47 PM - X - "Goede voorzitter" 

07 Dec, 2020 09:08:52 PM - X - "MOLENS OP IJBURG, BIJ D66 en GL STEMMER" 

07 Dec, 2020 09:08:58 PM - X - "bedankt allemaal" 

07 Dec, 2020 09:08:58 PM - ijburger - "morgen flyeren op Ijburg" 

07 Dec, 2020 09:09:09 PM - X - "ja ik ga ook flyeren" 

07 Dec, 2020 09:09:12 PM - X - "de RondeVenen presenteerde op het zewlfde moment als 

Amsterdam. perfecte samenwerking en afstemming." 

07 Dec, 2020 09:09:16 PM - X - "https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/duurzame-energie-

blijf-hoogte!/Aanmelden/ " 

07 Dec, 2020 09:09:17 PM - X - "Ijburg roert zich zeker nog" 

07 Dec, 2020 09:09:21 PM - X - "ik ga een advokaat zoeken" 

07 Dec, 2020 09:09:30 PM - Ijburger - "posters op jullie ramen plakken tegen windmolens op 

IJBurg" 

07 Dec, 2020 09:09:35 PM - X - "IJburg moet zich zeker roeren" 

07 Dec, 2020 09:09:53 PM - X - "Ja idd massaal al die posters op de ramen!" 

07 Dec, 2020 09:10:05 PM - X - "Ze heeft de 3D filmpjes niet getoond" 

07 Dec, 2020 09:10:14 PM - X - "ja en een kerncentrale midden op ijbirg!!" 

07 Dec, 2020 09:10:28 PM - X - "Posters op de ramennnn!!!" 

07 Dec, 2020 09:10:33 PM - X - "ok mensen als je flyer krijgt, plak m op je raam !" 

07 Dec, 2020 09:10:35 PM - X - "Er waren vanavond op het hoogtepunt bijna net zoveel mensen als 

in alle 6 de sessies samen! EN daarvan 5 voortstanders" 

07 Dec, 2020 09:10:40 PM - X - "tot spreeks!" 

07 Dec, 2020 09:10:44 PM - X - "Dit was een beschamende vertoning" 

07 Dec, 2020 09:10:45 PM - X  - "Can someone let me know about flyers on Ijburg - Id like to help" 

07 Dec, 2020 09:11:00 PM - X - "Figures don't lie but liars can figure" 

07 Dec, 2020 09:11:07 PM - X - "X heeft gelijk" 

07 Dec, 2020 09:11:07 PM - X - "Flyers lezen, uitdelen, en schrijf naar de raadsleden van 

Amsterdam! Alelemaal, GL maar ook de andere partijen" 

07 Dec, 2020 09:11:18 PM - X - "goeie X!" 

07 Dec, 2020 09:11:35 PM - X  - "Dont ruin the IJ lake!!!" 

07 Dec, 2020 09:11:35 PM - X - "We hebben ook niet gehoord dat de uitkomst van de participatie 

avonden was dat er geen windmolens geplaatst zijn. " 
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07 Dec, 2020 09:11:38 PM - X - "wie start een referendum? Da n" 

07 Dec, 2020 09:11:52 PM - X - "Vanavond was het animo voor participatie het hoogst en de 

tegenstand ook" 
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4. Comments onder uitzending 

  

X 

Van het zoekgebied Wind 06: Amstel III ( deelregio Amsterdam ) moet uitgesloten worden het 

deel ten zuiden van het AMC en knooppunt Holendrecht omdat dat te dicht tegen Abcoude en het 

Abcouder Meer aan ligt. Van het zoekgebied Wind 05 Gaasperplas moet uitgesloten worden het 

gedeelte ten zuiden van de provinciale weg ( N236 ) ofwel Gaasp/Weespertrekvaart. Het ligt te 

dicht tegen de provinciegrens aan . Windturbines daar verstoren de Stelling van Amsterdam, het 

Geinlandschap en het NNN netwerk. Voorts doen turbines daar ernstig afbreuk aan de recreatieve 

functie van het gebied en veroorzaken ze overlast voor de omwonenden. Tenslotte zijn ze strijdig 

met de de intenties waarmee de grenswijzing tussen Amsterdam en Abcoude tot stand zijn 

gekomen om het Geingebied te beschermen door het onder één bestuur te brengen. 

  

X 

De gemeentebesturen van Amsterdam en de Ronde Venen moeten eindelijk eens tot 

overeenstemming komen om elkaars grensgebieden te vrijwaren van windturbines. Amsterdam 

moet er bij Ronde Venen op aandringen het hele Geingebied uit te sluiten voor windmolens in ruil 

voor terugtrekking aan Amsterdamse zijde van de provinciegrens af. Sluit u aan bij ons verzet en 

bezoek stopwindturbinesgeingebied.nl/  

  

X 

Amsterdam vindt het onder voorwaarden acceptabel om datacenters uit te breiden. Nederlandse 

datacentra verbruiken nu al net zoveel stoom als de hele NS. Als we groene stroom blijven 

prouduceren voor datacentra halen we de doelen van Parijs nooit. De groene stroom is voor de 

Nederlanders en voorde Amsterdammers! In NRC 25 okt en twee voorgaande artikelen lezen we 

dat Nederland afstevent op ongebreidelde groei van datacenters. Dat helpt ons niet om 

klimaatneutraal te worden. 

  

X 

Datacenters produceren voor het buitenland! Niet voor Nederland Juist ook daarom moeten we ze 

niet uitbreiden maar juist stoppen. Met datacenters zien we ons energieverbruik enorm omhoog 

gaan, en onze netwerken belast worden, terwijl we daarmee het moment uitstellen en uitstellen 

dat we zelf energieneutraal zijn. In ons dichtbevolkte land kunnen we ons dat zeker niet 

permitteren. Overheden moeten de groei nu stoppen. En niet aanmoedigen. Onze overheden 

moeten gaan voor Nederland energieneutraal. 

  

X 

Amsterdam moet niet meer elektriciteitsproductie toezeggen aan de RES Noord - Holland - Zuid 

dan naar rato van haar oppervlak en de totale opgave voor Nederland gerechtvaardigd is. 

Amsterdam is een dichtbevolkt gebied, dat is waar. Dat het daarom ook extra ambitieus 

moet zijn is geen logische conclusie. 

  

X 

Hoi! 
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X 

Er zijn erg veel mensen zonder inlogcode! Wordt dat nog verholpen? 

  

X 

Er zijn geen codes verstuurd , dus we kunnen niets vragen! 

  

X 

Doortje, zei Herman, ik heb een nieuwe 200 inch TV gekocht. Maar Herman die wil ik helemaal 

niet. Ach Doortje, hij hangt al! Ik had het je toch gezegd. Je mocht meedenken zei Herman braaf. 

En als je er last van hebt, zet ik hem gewoon uit! 

‘Participatie is niet moeilijk, je moet alleen wel een gezamenlijk doel nastreven!’ 

  

X 

Kunt u uitleggen waarom blijkt dat er zo weinig mensen op de hoogte zijn van uw plannen, terwijl 

u verkondigd op social media dat er wel veel mensen zijn geïnformeerd. Daarnaast blijkt dat die 

paar mensen die wel op de hoogte zijn, onvoldoende zijn geïnformeerd voor wat betreft de impact 

voor gezondheid en overlast. 

  

X 

U stelt dat windmolens ook goed voor natuur kan zijn omdat waar windmolen komen geen 

woningen kunnen komen, hoe legt u dat uit als u wel onderzoekt om windmolens te plaatsen op 

locaties waar woningen zijn. 

  

X 

Waarom überhaupt overwegen om de windmolens binnen de geadviseerde 600mtr tov woningen 

te plaatsen. Jullie zetten de gezondheid van een heleboel mensen op het spel. We zijn hier terecht 

bezorgt om. Dus NIMBY is oneerlijk om te noemen. Jullie nemen deze zorgen vanavond ook 

helemaal weg!!!!! 

  

X 

Jullie hebben het voortdurend over eerdere participatie avonden en eerdere inspraak. Echter 

HEEEEL VEEEEL OMWONENDEN zijn eerder uitgeloot en hebben dusniet eerder hun stem 

kunnen laten horen. 

  

X 

We weten uit ervaring zelf al dat water meer geluid draagt. Dus zeggen dat we ons geen zorgen 

hoeven te maken, ook al komen de windmolens maar 300 mtr bij ons vandaan en gaat het geluid 

ook nog eens veel harder over water, is ongeloofwaardig!!! 
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5. Vragen vooraf 

 

X Zijn de natuurbescherming, de vogelbescherming en Staatsbosbeheer betrokken? 

 

Antwoord:  

Ja.  

Staatsbosheer is op nationale schaal onderdeel van het Klimaatakkoord. Zie: 

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/windenergie  

 

X Hoe het kan dat Amsterdam de verplichte afstand tot deze zeer grote windmolens niet 

hoeft aan te houden en zich daardoor zeker niet aan het voorzorgsbeginsel omtrent de 

volksgezondheid en mogelijk schadelijke milieueffecten houdt? 

X ik heb bevestigingsmail al ontvangen. nog geen inlog 

X Yea, I would like to know whether surveys were conducted in order to investigate the 

effect on sund being carried by water and its effect on the inhabitants close to the wind turbijns. 

What are the results? 

X Waarom windmolens plaatsen in zo'n dichtbevolkt gebied waar ze veel overlast 

veroorzaken. Kies hier voor zonnepanelen en zet de molens verder bij de bewoonde wereld 

vandaan! 

X Zijn er concrete plannen om windmolens langs het Amsterdam-Rijn kanaal te plaatsen, 

dan wel in Diemen, dan wel in het Diemerpark? 

X Waarom wordt er een afstand van 350 meter naar woningen aangehouden in een 

potentieel zoekgebied terwijl er duidelijke aanwijzingen zijn dat deze afstand veel te klein is om 

het welzijn van de omwonenden te waarborgen? 

X Hoe zit het met het vogelgebied bij driemond waar windmolens gepland staan? Hoe staat 

Staatsbosbeheer hierin? 

X Waarom zo’n grote windturbine zo dicht bij woongebied en natuurgebied wordt geplaatst. 

Wat te doen door de gemeente als blijkt dat er grote overlast gaat instaan door het dichtbij 

plaatsen van zo’n turbine zo dicht bij woongebied. Wie is verantwoordelijk voor zo’n keuze ivm 

aansprakelijkheid 

 

Antwoord:  

Keuzes worden gemaakt door het bevoegd gezag. Zie: 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-

opwekken/windenergie-op-land/fases-windprojecten/voorverkenning  

 

X "1: Waterland en IJmeer is beschermd vogelgebied.  

Aantal grutto’s en kieviten neemt sterk af.  

Weidevogels; dus geen hoge bomen en zeker geen mega hoge windturbines met draaiende 

wieken en zoemend geluid.  

Welk criteria is gehanteerd om toch dit beschermd gebied aan te wijzen voor plaatsing van 

windturbines?  

2: Waarom windturbines en niet b.v. uitbreiding zonnepanelen in Waterland?  

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/windenergie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/fases-windprojecten/voorverkenning
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/fases-windprojecten/voorverkenning
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3: Durgerdam is beschermd dorp met lage vissershuisjes. Welke criteria om windturbines te 

plaatsen in directe omgeving van dit dijkdorp?" 

X "1 Wat is de gezondheidsschade voor natuur & milieu , mens & dier. Nu en later. 

2 Wat is de overlast van de molens voor omwonenden, is dit door de gemeente onderzocht en was 

de onderzochte groep representatief? 

3 Wat is de consequentie voor recreanten en watersporters. is dit door de gemeente onderzocht 

en was de onderzochte groep representatief? 

4 Welke waardevermindering van woningen en woongebied zal er ontstaan en hoe wordt dit 

gecompenseerd. 

5 Welke Alternatieven zijn er onderzocht en kunnen worden voorgelegd door het gemeente 

bestuur. 

6 Hoeveel is de geprognosticeerde en werkelijke energie en duurzaamheid winst over de totale 

looptijd van de turbines en voor wie is de opgewekte energie bestemd. 

7 Is er een benchmark tov achter de voordeur opwekken en verduurzamen? bijvoorbeeld dmv 

subsidies voor IJburgers en Zeeburgereiland burgers om verder te isoleren en te verbeteren en 

energie op te wekken, te bufferen en in duurzaam transport te investeren? 

8 Is er al een deal gemaakt met externe partijen en is er nog een weg terug? 

9.     Er is nog heel veel dak te verduurzamen met zonnenpanelen icm koelende begroeiing 

waardoor ook CO2 reductie wordt behaald en we gelijk ook hittestress en wateroverlast / 

rainproof worden. Geen windmolens en vol hierop inzetten lijkt me de beste kaart voor 

Amsterdam om nu te spelen. 

 

Zelf e.a. kort nagegaan, Turbines tov andere duurzaam opgewekte energie:  

 

Punt 7 meer onderbouwt: (benchmark) 

Een grove scan van mijn kant, kosten en baten van een Windturbine tov zonnepanelen op alle 

daken. (schiet maar lek wat er niet aan klopt) 

Beginnend met mijn conclusie: Voor 1 molen van 3 Mw kan je 4 Mw aan zonne-energie oogsten. In 

de looptijd van ca. 20 jaar kan alleen al van het onderhoud van 1 Turbine voor 500 woningen een 4 

kilowatt PV installatie worden gerealiseerd met bijna 0 euro onderhoud. Van de aanschaf van 3 

miljoen voor een 3MW Turbine kunnen nog eens 500 woningen een 4 kilowatt installatie 

realiseren. Totaal kan er dan. 4 Megawatt aan PV worden gerealiseerd ipv een 3 Megawatt 

Turbine. Per niet gerealiseerde Turbine zouden we dan een winst van 1 MW kunnen behalen op 

een looptijd van 20 jaar.  (het rendement van de windmolens nog niet meegerekend, en die 

schijnen veel lager te liggen dan de fabrikant opgeeft). 

Aannames: 

De aanschaf kosten van een 3MW turbine zijn ca.3Miljoen Euro.  

Onderhoud windmolen van 3MW jaarlijks zo'n € 150.000 kosten. 

Feit jaar 2020: 

3megawatt = 3000 kilowatt 

12 panelen van 345Watt installatie van totaal ca. 4 kw kost ca 6000,- excl.btw. volledig 

geïnstalleerd en bedrijfsklaar op een woning.   

150.000/6000 = 25 woningen per jaar (totaal 300 panelen) En over de looptijd van 20 jaar van de 

turbine totaal 500 woningen." 
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X Is het echt nodig om de windturbines zo dicht op het leef- en recreatiegebied van 

bewoners te plaatsen? Daar moeten toch alternatieven voor zijn, zonder de gezondheid van 

Amsterdammers in gevaar te brengen. 

X Wanneer kunnen buurtbewoners aan het Buiten IJ / de Durgerdammerdijk  / 

deelgemeente Noord participeren in de planvorming? Hoe is dat georganiseerd? 

X "Vragen over geluidshinder Windturbines IJBURG voor zoom bijeenkomst 7 december 

2020. 

 

1. Waar wordt het maximaal toegestane dB's  gemeten/ vastgesteld bij de windturbine of aan de 

gevel? 

2. Wat de afstand waarop het toegestane aantal dB's  ( dag 42 dB en nacht 47dB) is gebaseerd?   

Dit is de norm voor windturbines op land. Wat is de norm geluid en afstand bij windturbines op het 

water?                                   

3. Land of zachte oppervlakte absorberen het geluid. Wat is het geluidseffect van windturbines op 

het water op de omgeving?  

4. Zijn daar meet gegevens van bekend? 

5. Wat houdt de term jaargemiddelde in? Betekent dat er een hoger maximum kan zijn dan 47 dB? 

6.Hoe wordt het jaargemiddelde gemonitord? En zo ja,  zijn de gegevens permanent toegankelijk? 

7.Voor plaatsing is geluidsonderzoek verplicht?  

8.Wie voert dit uit en is verantwoordelijk voor de uitvoering? 

9.Wie controleert na plaatsing/ monitort de geluidnormen? 

10. Wie is verantwoordelijk voor monitoring, overtreding en handhaving? 

11. Hoe waarborgt de gemeente de gezondheid van omwonenden? 

12. In hoeverre is de gemeente bekend met de effecten/ gevolgen van laag frequent geluid op de 

gezondheid? 

13. Er is veel wetenschappelijk bewijs beschikbaar dat blootstelling aan de geluidsoverlast door 

windturbines   schadelijk is voor de volksgezondheid. Hoe denkt deze wethouder (Groen Links) het 

tegenover de plaatselijk bevolking te rechtvaardigen als zij zou besluiten tot de plaatsing van 

windturbines, nota bene binnen een afstand van 300 meter van een dicht bevolkt stedelijk gebied?                                                                                         

14. Wie draagt verantwoordelijkheid voor het feit dat er als gevolg van de plaatsing van 

windturbines een toename zal zijn van bewoners, die onder meer hart- en vaatziekten, hoge 

bloeddruk, slaapstoornissen en psychische stoornissen zullen oplopen?                                                                                                                     

15.Is het de wethouder (Groen Links) bekend dat staatssecretaris S. van Veldhoven – van der Meer 

van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van recente Kamervragen over uitlatingen door 

dr. ir. J.A.P.M. de Laat, audioloog en klinisch fysicus van het Leids Universiteit Leiden, besloten 

heeft om het RIVM opdracht te geven onderzoek te doen naar de effekten van LFG (Laag Frequent 

Geluid) op bewoners in de direkte omgeving van een windturbine?                                                                                                          

16. De uitkomsten van het RIVM zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 

beschikbaar zijn. Is de wethouder (Groen Links) voornemens om besluitvorming rondom de 

plaatsing van windturbines op te schorten, totdat deze RIVM rapportage beschikbaar is?                                                                                                

17. Op welke wijze zal de RIVM rapportage invloed hebben op het beleid van de gemeente 

Amsterdam? Is de gemeente Amsterdam voornemens om de in genoemde rapportage 

aanbevolen normen over te nemen of wordt haar beleid op andere normen gebaseerd ?                                                                                                       

18. Ligt het niet voor de hand om bij de afwegingen rondom de plaatsing van windturbines 
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argumenten met betrekking tot de schadelijke effekten van geluidsoverlast op de 

volksgezondheid te laten prevaleren boven politieke argumenten ? 

December 2020 

X 

Windalarm/ Verontruste bewoners IJBurg" 

X "Nieuwe bedachte uitbreiding  in Buikslotermeerringvaart is concurerend  met 

windmolens. 

Hoe hoog komen de toppen van de wieken van de geplande molens . 

Let wel Er komen ook zeer hoge flatgebouwen op het Zeeburgereiland!  

Het huidige silhouet wordt danig onderdruk gezet!" 

X Ik heb geen vraag, wel een zanikpuntje: het is vertegenwoordigt met een -t, op het 

formulier op de site. 

X De gemeente Diemen overweegt ook om windmolens te plaatsen, bijvoorbeeld bij de 

Diemer Vijfhoek. Dat is dus vlak bij de windmolens die de gemeente Amsterdam overweegt om 

in/bij IJburg te plaatsen. Is er rekening gehouden met extra gevolgen als er zowel in/bij IJburg als 

bij de Diemer Vijfhoek windmolens komen? 

X "Is de wethouder op de hoogte gesteld van de inhoud van het tweetal ongevraagde 

adviezen, die in meerderheid zijn aangenomen in de Stadsdeelcommissievergadering Oost van 1 

december jongstleden? 

Het betreft een D66/VVD advies om af te zien van IJburg/Eiland Zeeburg & Sciencepark als 

zoekgebied en een advies van de PvdA over de gang van zaken rond het participatieproces tot nu 

toe.  

Mocht de wethouder kennis hebben genomen van deze adviezen, dan rest de vraag welke invloed 

deze adviezen hebben op haar meningsvorming te dien aangaande." 

X Hoe ver is de juridische besluitvorming over plaatsing van de windmolens op IJburg al 

gevorderd? 

ro test mbt vragen en reply 

X "Ik kan eigenlijk niet geloven dat je zou overwegen om ze ergens in de buurt van het IJ-

meer te plaatsen ... het is een prachtige locatie waar het vredig is met nestelende vogels en dieren 

in het wild. 

Dit zou het vernietigen. Om nog maar te zwijgen van de gedocumenteerde problemen met 

slaaptekort, geluidsoverlast, depressie en tal van andere problemen. Het IJ-meer is een 

natuurgebied - wat denk je ?? 

Dit mag niet onder het mom van ""duurzame energie"" worden geplaatst - windenergie is een 

bedrijfstak als alle andere en moet worden aangesproken op zijn gedrag!" 

X participeren en rendement particpaties. 

X Hoe groot is de kans dat door de recent gepubliceerde plannen van de EU om de hele 

Noordzee vol te leggen met windmolens het concept RES van MRA van 2020 in 2021 zal worden 

gewijzigd? 

X "In hoeverre is nabijheid van woonplek essentieel. 

Of is werken met de postcoderoos essentieel. 

 Sinds de start van dit ""project"" ben ik naar Amsterdam Oost verhuisd." 

X "zijn er studies gemaakt over de consequentie van zulke machines zo dicht bij een grote 

bevolkte buurt en voor de natuur? 
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waarom zo dichtbij de kust?" 

X Waarom wordt er in een dichtbevolkte gemeente als Amsterdam voor gekozen om 

windmolens te plaatsen binnen de veilige afstand van 1500 meter van gevoelige bestemmingen? 

X Hoeveel hinder kunnen wij van deze plannen verwachten op het gebied van geluid en 

schaduw? Wij hebben enkele weken geleden een nieuwbouwwoning in Weespersluis gekocht en 

dit nieuws zorgt voor zeer veel onrust bij ons en bij de andere (toekomstige) bewoners van 

Weespersluis. 

X "Wij wonen in Weespersluis. een net nieuw opgeleverd nieuwbouwproject. De plannen 

zorgen naar verluidt voor slagschaduw in een groot deel van fases 1ba en 1b1. Dit een 

dichtbebouwd, zeer kinderrijk gebied met ook meerdere scholen en KDV's dat mogelijk 

substantiële overlast gaat ervaren. Graag zou ik uw analyses zien ten aanzien van overlast en 

impact op de hoeveel mensen en mogelijke gezondheidsrisico's.  Dit woongebied ervaart al de 

nodige overlast van schiphol, door zeer laag overvliegend vliegverkeer (wat vooraf bekend was). 

Het plaatsen van turbines kort na oplevering heeft grote impact op het woongenot, de 

leefbaarheid, maar ook de woningwaarde binnen dit gebied. Wij roepen u dan ook dringend op te 

zoeken naar locaties waarbij de slagschaduw geen impact heeft op zo een dichtbevolkt 

woongebied.  

 

Ik verbaas me er tot slot over dat ik via een medebewoner bericht krijg over de mogelijke impact 

van de windturbines op mijn adres. Ik heb hier vooralsnog geen enkel bericht van de gemeente 

over ontvangen. Ditzelfde geldt voor mijn de ca. 15 buren in mijn blok." 

X In hoeverre wordt er rekening gehouden met de gezondheid van de bewoners van 

Weespersluis? Het geluid is immers zeer ongezond blijkt uit onderzoek. 

X "Zijn windmolens op land wel CO2 neutraal als je ook de productie, bouw en onderhoud 

(en sloop na ca 20 jaar) van de installatie meeneemt in de berekening? 

 

Antwoord is nee. 

-Windmolens groeien niet aan de boom, productie en realisatie wordt vaak niet meegenomen 

-Op land waait het doorsnee niet hard genoeg voor de relatief lage windmolens  

-De levensduur is relatief kort  

 

Pas bij molens vanaf ca 150 meter hoog slaat de berekening om." 

X "Mijn partner en ik gaan wonen in Weespersluis. Dit project baart ons ernstige zorgen 

i.v.m. de slagschaduw.  

Zijn onze zorgen terecht en hoe wordt dit tegengegaan (zonder zon uren te verliezen? Wordt hier 

überhaupt rekening mee gehouden?" 

X Kunnen wij bezwaar maken voor de windmolens ? 

X "Wat zijn de effecten op de bewoners van weepersluis en leeuwenveld (weesp)? 

Welke andere gebieden worden overwogen voor plaatsing windmolens? Wat zijn afwegingen in 

keuzeproces locatie? 

Hoe gaat het besluitvormingsproces lopen? 

In welke fase bevindt het zich nu? 

Om hoeveel windmolens gaat het? En hoe hoog/breed? En is mogelijke locatie per windmolen al 

bekend?" 

X Waar en in welke mate zullen wij te maken krijgen met slagschaduw in onze wijk? 
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X Hoe wordt de bescherming van natuur en landschap gewaarborgd in gebieden waar 

weinig bewoners zijn, dus waar minder weerstand verwacht wordt? 

X "Is er rekening gehouden met de duizenden nog te bouwen woningen in Weespersluis? 

Met betrekking tot het zoekgebied Gaasperplas, Diemerscheg.  

Ik denk dat er dan namelijk een grote sprake is van slagschaduw, als er windturbines geplaatst 

zouden worden ik de noordoostelijke punt van het zoekgebied." 

X Hi, my partner and i want to attend the Information meeting at December 7th. 

X "- erftpachtvermindering bij waardevermindering grond/woning? 

- geluidsoverlast? 

- gezondheidsrisico, cummulatief? Electriciteitsmasten en windmolens.  

- afwegingskader om tot deze locaties te komen? 

- alternatieven die ( nog) niet genoemd zijn?" 

X Aanmelding voor 7 december 

X In hoeverre staan de locaties van de windmolens vast? Welke inspraak hebben bewoners? 

Op basis van welke gronden zijn de afstanden van molens tot woningen verminderd? Wat is de 

impact van geluid over water? 

X ik wil graag naar de aankomende informatieavond op 7 december. 

X ik wil graag deelnemen op 30 nov en op 7 dec 

X "1. Bent u bekend met de diverse (recente) onderzoeken die aangeven dat er wel degelijk 

gezondheidsklachten ontstaan als gevolg van nabijheid van windmolens? Kunt u ons aangeven 

welke gezondheidskundige studies u in uw beschouwingen betrekt, en hoe u deze heeft gewogen 

(niet alle onderzoeken wijzen dezelfde richting uit, maar de meest recente wel). 

2. Waarom houdt de gemeente zich niet aan het Provinciale Beleid om windmolens ten minste op 

600 meter van de gevels van woningen te plaatsen? 

3. U onderbouwt dit bij mijn weten door te verwijzen naar 'draagvlak'. Maar wie worden er 

betrokken in het draagvlakonderzoek? Het lijkt me niet dat mensen in IJburg het draagvlak in de 

Brettenzone zouden moeten bepalen, of omgekeerd.  

4. Vindt u het niet een diskwalificatie om te zeggen dat er sprake is van NIMBY-gedrag als wordt 

aangegeven dat er bezwaren zijn tegen een molen in de eigen buurt? Daar kunnen wel degelijk 

heel goede inhoudelijke argumenten voor zijn. Bent u bereid afstand te nemen van de kwalificatie 

'NIMBY'? 

5. Is het niet merkwaardig dat er windmolens worden gepland in de buurt van natuurgebied dat 

bedoeld was als compensatie voor natuurverlies ten gevolge van de bouw van IJburg? 

 

En zo kan ik nog wel even doorgaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

X 

X Waarom wilt u de windmolens zo dicht bij IJburg plaatsen, waarom niet iets verderop in bv 

het Markermeer? 

X "Wat is het tijdschema van het hele proces ? 

Waarom in de stad en niet erbuiten?" 

X "Zijn de plannen voor windmolens in de IJburgbaai al definitief?  Is er wel draagvlak voor 

op IJburg?  Hoe is dat draagvlak dan bepaald? Hoe zwaar telt de stem mee van niet buurtbewoners 
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in het draagvlak? Maw in hoeverre tellen de stemmen mee van (binnenstad)  bewoners die geen 

idee hebben waar ze het eigenlijk over hebben en geen overlast zullen ervaren? 

Hoe kunnen wij bezwaar maken zonder direct juristen in te schakelen?" 

X De windmolens bij IJburg staan echt veel te dicht op woningen. Aangetoond is dat er 

sowieso tot 600 meter (psychische) schade is. De plaatsing lijkt mij daarom onacceptabel. Hoe 

zien jullie dit? 

X "Hi, 

Ik ben zeker voorstander van windmolens maar niet in of vlakbij woongebied.  

Graag zou ik willen weten hoe ver jullie van woningen af willen gaan bouwen. Ik hoor verschillende 

verhalen 300 en 600 mtr. Wat is de richtlijn. Ook hier hoor ik diverse verhalen over. Een verschil 

met Europesche richtlijnen.  

Ik ben benieuwd.  

Graag tot 7 december.  

Groet, 

X" 

X Hoe kan een groen en progressief college zelfs maar overwegen om windturbines te 

plaatsen a) op minder dan 600m van woningen, b) nabij Natura2000 gebied (IJmeer), c) op een 

vogeltrekroute, d) tegen alle eerdere plannen van de gemeente in, voor het gebied rond IJburg, e) 

zonder te beseffen dat de unieke positie van de hoofdstad nabij natuurgebied aan de oostflank het 

verdient om beschermd te worden? Wethouder, kom kijken, ik vaar je heel graag door het gebied! 

X Mijn aanmelding is voor 7 december. 

X "1) Amsterdam heeft geen verplichting windturbines te bouwen, omdat er geen geschikte 

locaties zijn. Waarom wilt Amsterdam dan toch ten koste van de gezondheid van de eigen 

bewoners en ten koste van natuur -en recreatiegebieden 17 windturbines plaatsen die maar een 

fractie opleveren van de huidige moderne turbines op zee? 

2) Bent u bekend met de huidige discussie in de 2e kamer nav de toeslagenaffaire (Omtzigt), 

waarbij de overheid zich keert tegen de burger ipv de belangen van burgers te beschermen? 

Gebeurd hier nu niet exact hetzelfde, alleen dan met een ander onderwerp?" 

X Waarom worden niet de contouren gerespecteerd die landelijk en Europees voor 

afstanden tot windmolens gelden? 

X Dit is een nep voorstelling om deze windmolens van 220 meter hoog door te drukken. Het 

is slecht voor het natuurgebied, gezondheid en bovendien binnen de 600 meter grens die 

algemeen is aanvaard. Er is een goed alternatief: meer in de zee of inzetten op zonneenergie op 

daken. 

X "Hoe effectief en duurzaam is het om op zulke uiteenlopende locaties molens te plaatsen, 

in verhouding tot het gegroupeerd plaatsen van molens? (1 x interventie, 1x bekabeling, 1 x 

aanbesteding, 1x infrastructuur etc etc). Hoe kunt u aantonen dat dit zinvol is, duurzaam en 

rendabel? 

 

Wat is dB waarmee de omgeving belast wordt op 100-200-300 meter? 

 

Hoe verhoudt het waarderen van het landelijk Noord (waterland) zich tot deze mogelijke 

horizonvervuiling? 

 

Zijn er duidelijkere tekeningen beschikbaar? 
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Zijn de locaties bekend en definitief? 

 

Hoe wordt de omgeving hierin gehoord? En betrokken? En geïnformeerd?" 

X "iedereen wil een duurzame stad dus is het idee van een windmolen / zonnepalen zijn een 

goed idee. 

 

Echter, het zou wel mooi zijn als er wat zekerheid te geven valt over of de mensen die de 

windmolen daadwerkelijk voor hun huis/buurt krijgen, ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van 

de stroom die het opwekt, en wat dus betekent dat die mensen dit terug gaan zien in hun energie 

rekening op relatief korte termijn etc." 

X De IJburg kerngroep zal hier op terugkomen. Ik heb daar reeds mijn vragen aan 

doorgegeven. 

doornik is de algemene bijeenkomst die van 7 december? 

X "Goedemorgen,  

 

Ik neem graag deel aan de sessie op 7 december. Duurzame energie is hard nodig, daarover geen 

twijfel. Maar ik ben zeer benieuwd wat maakt dat de gemeente molens van 150 meter hoog zo 

dicht op de woningen wil zetten. U bent van harte welkom om bij mij thuis te komen kijken tot wat 

voor situatie dat zal leiden.  

 

X (Bert Haanstrakade IJburg)" 

X "- Waarom wijkt de gemeente Amsterdam af van de verplichte 600 meter van windmolens 

tov bebouwing/woningen? Hoe staat dit in verhouding tot de nieuwe bebouwing op het 

Centrumeiland en de andere nieuwe eilanden in het IJmeer? Wordt dat gemeld aan nieuwe 

kopers/bewoners? 

- Waarom heeft de gemeente ervoor gekozen om geen MER uit te voeren terwijl deze verplicht is 

(zie ook recente uitspraak HvJ EU)? 

- Waarom worden direct belanghebbenden niet geïnformeerd en goed meegenomen in de 

planvorming omtrent de windmolens in het IJmeer? We krijgen nu alles uit tweede hand en de 

informatievoorziening is tegenstrijdig (bijv RES tov plan gemeente). 

- In hoeverre houdt de gemeente bij de plaatsing van windmolens rekening met trekvogels die in 

het IJmeer rusten tijdens hun trek naar het zuiden cq het noorden? 

- In hoeverre houdt de gemeente bij het plannen van windmolens rekening met de broedplaatsen 

van vogels op het door de gemeente aangewezen vogeleiland in het IJmeer? 

- In hoeverre houdt de gemeente bij de planning van de windmolens rekening met de ingang van 

de haven op IJburg?" 

X Ik begrijp dat het draagvlak van de bewoners in het zoekgebied doorslaggevend is voor 

het wel of niet plaatsen van windmolens. Wanneer, bij welke verhoudingen/cijfers is de 

normering? Nu is bijv 61% van de bewoners in Oost tegen, is dat voldoende? 

X - is de gemeente voornemens om windmolens te plaatsen binnen 600m van de bebouwing 

en daarmee de door de provinciale geldende regels naast zich neer te leggen? 

X "1. Komen de windmolens op water op minder dan 600 meter afstand van woningen? Op 

water draagt geluid een stuk verder dan op land. 
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2. Waarom de windmolens niet wat verder in het Markermeer zetten waar niemand er last van 

heeft?   

3. Wordt er voor IJburg rekening mee gehouden dat het aantal woningen rond de baai van 

IJburg/IJmeer fors toe zal nemen de komende jaren?" 

X "Waarom bepaalt u eerst waar ze komen en dan pas of het echt wel kan? Waarom maakt u 

bewoners met deze aanpak zo ongerust?  

 

Wat zijn de gevolgen voor recreatie t.g.v. de molens nabij de overs van Amsterdam met het IJmeer 

(gebied IJburg), denk aan: surfen, roeien, zwemmen, suppen, varen op het meer, wandelen, 

hardlopen en andere sporten. Heeft u nagedacht over veiligheid i.r.t. recreatie (surfen, zwemmen, 

varen, roeien, zeilen) aangezien je je niet hoorbaar kan maken onder de molens als je in de 

problemen zit? Maar ook niet met zeilen kan communiceren. Weet dat het zeer lawaaiig is. Ik 

adviseer u is naar Wijk aan Zee te gaan. Dodelijk eng zijn de apparaten daar op de parkeerplaats.  

 

Wat zijn de gevolgen voor de zorgvuldig aangepaste natuur en natuurcompensatie, denk aan 

vogeleiland en het nog aan te leggen buiteneiland. Denkt u dat vogels nog willen rusten/schuilen 

in een zo'n lawaaiig gebied?  

 

Heeft u nagedacht over wat de gevolgen zijn voor de bewoners van IJburg. Denkt u dat ze hier 

blijven wonen met lawaaiige windmolens die slecht zijn voor je gezondheid en je niet meer rust in 

de natuurlijke leefomgeving kan ervaren?" 

X Beste lezer, in Duitsland is de wettelijke afstand van windmolens tot bewoonde huizen 

recent vergroot tot 1000 meter vanwege de zorg om de gezondheid van haar burgers. In 

Denemarken zijn recent vanuit eenzelfde zorg om de gezondheid van haar burgers alle projecten 

met windmolens tot nader onderzoek stilgelegd. Waarom denkt de gemeente Amsterdam dat 

men windmolens kan bouwen binnen een straal van 300 à 400 meter van bewoonde huizen? Zijn 

de betrokken leden van de gemeente dan niet bezorgt en verantwoordlijk voor de gezondheid van 

haar burgers groot en klein? 

X "Waarom wordt de 600 meter norm van windturbines in bewoonde omgeving die door EU 

hof is bepaald niet gehandhaafd? 

 

Wat is effect op de gezondheid van burgers als er een windmolen dichtbij bewoonde huizen staat? 

Kunt u dat aantonen met een wetenschappelijk onderzoek?" 

X Zullen er molens te zien zijn vanaf de oever van de Amstel ter hoogte van de begraafplaats 

Zorgvlied en het Amstelpark 

X Kunnen niet alle 17 turbines in de Amsterdamse haven geplaatst worden? 

X Ik wil graag meeinvesteren in een molen hoe gaat dat? 

X Hoeveel geluid maken windmolens? 

X "Ik vraag me af wordt er eigenlijk wel rekening gehouden met schade door Laagfrequent 

geluid, schade voor de vogels, uitzichtvervuiling, wat is hier nou eigenlijk de winst voor de natuur? 

Waarom windmolens als zonnepanelen sneller rendement opleveren? Daken zat op de 

industrieterreinen, toch? We wonen hier op een veenlaag, dat klinkt met dat gewicht en die druk 

nog sneller in. 

Met 17 nieuwe windturbines in en rondom de stad, maak mij ernstig zorgen om mijn en veler 

gezondheid door de laagfrequente trillingen die de turbines veroorzaken.  
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Door diverse artsen en wetenschappers is daar al veel onderzoek naar gedaan.  

De toegestane decibellen in de nacht worden gemeten met geluidsmeters die de laagfrequente 

trillingen niet meenemen. Die planten zich juist 10tallen km voort. En die ring van windturbines 

resoneren dan nog sterker met elkaar. Hoewel deze trillingen voor de meesten onhoorbaar  (ik 

hoor en voel ze helaas maar al te goed) zijn die slecht voor de gezondheid. We worden nu al ziek 

van de trillingen en geluid. 

zie https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-

gezondheid.html#:~:text=De%20rekenmodellen%20van%20de%20Laat,n%2035%20dB%20van

%20over.&text=Windmolens%20mogen%20in%20Nederland%20per,41%20dB%20in%20de%20

nacht 

 

Ook de impact op het milieu voor roof- en trekvogels, die afhankelijk zijn van het vrij kunnen 

vliegen op grote hoogtes, en die dus zich dus te pletter vliegen tegen die uit het niets aansuizende 

zwaarden van die dingen op meer dan honderd meter hoogte. 

Het is ook een vorm van landschapsvervuiling, het hele land , overal, wordt het uitzicht lelijk!  

Waar is de winst voor de natuur? 

Ik vraag me met recht af of die windturbines wel zo milieuvriendelijk en duurzaam zijn als men 

doet voorkomen. Kijk naar het productieproces, de opbouw met zware machines en kranen, en de 

aandrijving. Daar is toch ook energie voor nodig? 

 

De WHO en de nationale GGD maken zich ook zorgen over de impact. 

https://www.groen-inzicht.nl/onderzoek/impact-van-windturbines-op-gezondheid-internationaal-

steeds-meer-waarschuwingen/" 

X ik wil graag meer informatie over IJburg. maar ben uitgeloot. volgens mij wordt mijn stem 

nu niet goed gehoord. 

X "Is het U waard om het enige echte groen van IJburg (de natuur om IJburg heen en dus 

vooral het water) op te offeren voor energie. Weliswaar groene energie, maar wat heb je aan 

groen als er geen groen meer is op IJburg! 

 

Paradox kiest u voor groen (=natuur) of kiest u voor energie (=auto's en andere bedrijvigheid).  

 

U laat de bewoners barsten! U houdt geen rekening met gezondheidsaspecten. Er zijn veel studies 

over gezondheidsproblemen. Het nieuwe asbest! U lijkt zonder enige gene hieraan voorbij te 

gaan? Bent u als gemeente er voor de Amsterdammer of bent u er om het laatste stukje natuur om 

zeep te helpen.  

 

Hoe gaat u de bewoners compenseren in waardevermindering van hun woningen.  

 

Hoe gaat u de bewoners compenseren in hun erfpacht die ze hebben betaald voor ook een stukje 

groen in hun leefomgeving? 

 

Welke openbare ruimte is er nog voor IJburger beschikbaar? 

 

Windmolens met deze omvang hebben effect op de gezondheid. Geluid en slagschaduw. Zeker op 

de door u voorgestelde afstand. Heeft u enige zorg omtrent de gezondheid van de bewoners? Uw 



 
Gemeente Amsterdam Terugkoppelavond Wind 

 Datum 7 december 2020 

Pagina 147 van 168 

reactie is altijd dat de windmolens dan stil worden gezet, maar wat heb je aan windmolens die 

stilstaan? 

 

Waarom industrialiseert u een woonwijk?  

 

Hoe gaat u om met de beloofde natuurcompensatie n.a.v. het referendum van IJburg? 

 

Recreëren op het water (zeilen, surfen, zwemmen, kanoen, varen, roeien, ...)  is wellicht nog 

mogelijk met deze molens in het water hoewel er 50 meter afstand wordt gevraagd. Wat betekent 

de plannen voor de recreatie. 

 

En tot slot de natuur en vogels. Waar moeten deze heen? Wat doen we met vogeleiland? En wat 

met buiteneiland?  

 

En waar moet de Amsterdammer naartoe om nog een beetje natuur te vinden????" 

X "goedendag, wij zouden graag willen weten wat de afstand vanaf hoogspanningskabels en 

bebouwing moet zijn voor de molen omdat we dan kunnen kijken of onze percelen waar we koeien 

weiden in aanmerking komen voor een molens.  

dit omdat koeien bang zijn om bij een molen in de buurt te grazen. 

verder willen we dan zeker wel meekijken waar het wel uitkomt en hoe dat dan gerealiseerd kan 

worden." 

X "* Waar is de smalle strook gepland 

* wat voor windmolens worden het? 

* wat is het geluidsniveau van de molens . Tot hoever hoor je ze?  

* er zitten in het veld aan de a10 altijd herk verl volgens (voornamelijk ganzen). Hoeveel gevaar 

lopen (vliegen beter) die?" 

X "Waar exact zouden de windmolens bij Zeeburgereiland eventueel komen?  

Hoe hoog worden de windmolens? 

Wat is het geluid dat ze in produceren in decibel?" 

X "- Hoe kijkt de Gemeente Amsterdam tegen het feit aan dat windmolens op potentiële 

locatie ''smalle strook ten Noorden Ring A10 Noord'' niet zichtbaar zijn voor Amsterdammers, 

maar wel voor inwoners van buurtgemeente Oostzaan? 

- Is er een MER (mileueffectrapporage) verricht en zo ja, op welke locatie? 

- Hoe wordt het effect op de vogelpopulatie in naastgelegen natuurgebied 't Twiske gemeten en 

meegenomen in de besluitvorming? 

- Welke compensatieregeling is Gemeente Amsterdam voornemens te treffen met 

omwonenden/gedupeerden?" 

X Er staat geen datum in de tekst. Graag volledige info over de informatiebijeenkomst 

X Hoe worden de lasten en baten voor de buurt waar windmolens worden geplaatst 

afgewogen tegen de totale lasten en baten van voetafdruk, infrastructuur en publieke 

voorzieningen? 

X Graag wil ik de hoeveelheid en plaats windmolens in Brettenzone weten. Ik ben bewoner 

Halfweg en wil voorkomen dat in de buurt van natuurgebied de Kluut windmolens komen. 

X Graag wil ik weten nu de bijenkomst vol is hoe uitgelote personen over dit onderwerp mee 

kunnen praten, de huis aan huis enquete hebben wij helaas niet ontvangen. Wij maken ons zorgen 
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over de eventuele mogelijkheid dat er windmolens geplaats worden in het IJmeer bij Ijburg en 

vragen ons af of er voldoende wordt gekeken naar geluidsoverlast, slagschaduw, vogeltrek, 

vaargeul, scheepsverkeer watersport recreatie etc. 

X Het is allemaal nieuw voor mij dus vragen heb ik niet 123 niet zoveel vragen. Maar ik ben 

wel benieuwd waar de windmolens eventuele geplaatst gaan worden. Er lopen ook 

hoogspanningskabels hoe gaat men daar mee om? 

X Mijn aanmelding betreft de online informatiebijeenkomst op maandag 7 december van 

19.30 tot 21.00 uur. 

X ik kan meedoen aan een bijeenkomst over gaasperplas en diemerscheg maar wil juist 

(ook) graag aanwezig zijn bij de avond over stukje waar ik zelf woon, dus ijburg en 

zeeburgereiland. ik ontvang graag een uitnodiging. dank alvast 

X "Waarom is groene energie voor jullie belangrijker dan het belangrijkste broedgebied voor 

weidevogels in Europa en de omwonenden die gek gaan worden van het geluid (dat vooral 's 

nachts hoorbaar is)? En waarom proberen jullie dit met list en bedrog te ontkennen?  

 

Het gebied langs de A10 Noord is in de Nationale Windmolenrisicokaart van de Vogelbescherming 

aangemerkt als gebied dat ’conform de visie van Vogelbescherming Nederland windmolenvrij 

moet blijven’. De gemeente blijft deze aanmerking hardnekkig ontkennen. Ze erkent sinds de 

tweede inspraakronde nog wel dat het gebied voor weidevogels ‘van belang’ is, maar verbindt hier 

geen noemenswaardige consequenties aan omdat het gebied in de Milieu Effect Rapportage 

(MER) getoetst zou zijn aan de Windmolenrisicokaart. Een zeer doorzichtige leugen, want 

iedereen kan de kaart googlen en op pagina 17 van het document zien dat het gebied wel degelijk 

als windmolenvrij is aangemerkt. (leugen 1)  

Bovendien was de Vogelbescherming niet eens geraadpleegd over de risico’s, wat al aangeeft dat 

de gemeente net zo bezorgd over de vogels in Waterland als over onze gezondheid. (list 1) De 

Vogelwerkgroep Amsterdam, een onderdeel van de Vogelbescherming, geeft aan dat het MER-

onderzoek veel te globaal is om er conclusies aan te verbinden.  (list 2) Daarnaast noemt de 

werkgroep het ’ongeloofwaardig’ dat de plaatsing van windmolens bij Waterland, het Diemerpark 

en Nieuwe Diep geen negatief effect op trekvogels zou hebben. (leugen 2)  

Je hoeft geen deskundige te zijn om te begrijpen hoe destructief de plaatsing van windmolens zou 

zijn voor de vogels. Vogels vliegen zich vaak te pletter tegen de wieken van windturbines en vogels 

met een grote vleugelspanwijdte, zoals ganzen en zwanen (waar het van wemelt in Waterland), 

zijn daar extra kwetsbaar voor. Naast deze massaslachting onder vogels, zijn er ook andere 

negatieve effecten. Veel vogelsoorten, waaronder weide- en akkervogels, mijden windturbines en 

de omgeving ervan. Daardoor worden die gebieden voor hen ongeschikt als voedsel-, rust- en 

broedgebied. De vogels die er toch blijven komen zullen een veel lager broedsucces hebben, 

omdat ze op weg van en naar de broed- of slaapplaats moeten omvliegen. Dit kost extra tijd (en 

energie) waardoor minder eieren uitkomen en meer jonge vogels sterven doordat ze langer op 

voedsel moeten wachten. 

 

in de MER, de Ontwerp Windvisie en de Structuurvisie Amsterdam 2040 waren al strategische 

zaken vastgelegd waarmee de belangrijkste bezwaren bij voorbaat ongegrond verklaard kunnen 

worden.  

De bezwaren omtrent de horizonvervuiling zouden niet gegrond zijn omdat in de MER en de 

Ontwerp Windvisie al is vastgelegd dat er geen grond voor bezwaar is tegen de plaatsing van 
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windmolens. (list 3) De bezwaren omtrent de beschermende status die de hoofdgroenstructuur 

zou moeten hebben, zijn niet gegrond omdat in de Structuurvisie Amsterdam 2040, een document 

waar de gemiddelde Amsterdammer nog nooit van heeft gehoord, al is vastgelegd dat 

windmolens inpasbaar zijn in de hoofdgroenstructuur. (list 4) En de bezwaren omtrent de 

(ziekmakende) geluidsoverlast zijn niet gegrond omdat er in de MER al rekening is gehouden met 

de geluidseffecten en de windmolens moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit voor geluid en 

trillingen (list 5). 

Maar als alles op papier is dichtgetimmerd, wat heeft inspraak dan nog voor zin? (schijn van 

inspraak = leugen 3) 

 

Bovendien rammelen de documenten aan alle kanten. In de MER is bijvoorbeeld geen onderzoek 

naar of advies over de gezondheidsrisico’s opgenomen. (list 6) Ook is het onderzoek naar de 

gevolgen voor de vogels in Waterland inhoudelijk slecht en veel te globaal opgezet en is de 

Vogelbescherming niet geraadpleegd. Een sluwe werkwijze, want als je ergens geen gedegen 

onderzoek naar laat doen, kun je er de meest onwaarschijnlijke dingen over beweren; niemand 

kan ze weerleggen. (list 7)  

Je moet het alleen niet overdrijven, zoals dit keer wel is gebeurd. Iedereen kan bijv. zo achterhalen 

dat Waterland op de Nationale Windmolenrisicokaart wel degelijk als windmolenvrij is 

aangemerkt. (leugen 4) En in een stadsdeel waar de meeste hoge gebouwen zo’n 40 meter hoog 

zijn, is het duidelijk dat je daar geen 125 meter hoge objecten tegen kunt laten wegvallen zoals wel 

wordt beweerd (leugen 5) – laat staan tegen de beplanting zoals de gemeente ook beweert. 

(leugen 6) En als je insinueert dat (trek)vogels in Waterland geen last zullen ondervinden omdat ze 

alleen parallel aan de ringweg heen en weer van oost naar west vliegen (leugen 7), heb je de 

lachers helemaal op je hand. Hetzelfde effect krijg je als je met onzinnige theorieën over oriëntatie 

en herkenning je gelijk probeert te halen. (list 7) Dan is het misschien nog beter om gewoon niet te 

reageren, zoals is gebeurd met het bezwaar omtrent de verstoring van de vliegverbinding voor 

vogels tussen Waterland en het eveneens beschermde natuurgebied langs de binnenzijde van de 

A10 Noord. (list 8) Of het bezwaar dat de status van hoofdgroenstructuur geen bescherming biedt 

tegen de bouw van windmolens. (list 9) 

 

De gemeente liegt en bedriegt kortom ongegeneerd haar eigen electoraat om haar 

windmolenplannen erdoor te drukken. Als ik ernaast zit, mag u mijn list- en leugenverwijten 

weerleggen tijdens de bijeenkomst. Ik zou de pers namelijk geen 1-zijdig verhaal willen geven zo 

vlak voor de verkiezingen." 

X Wat zijn de specifieke locaties op de smalle strook ten Noorden Ring A10 ? 

X "Onlangs ontving ik een verontrustend artikel in het lokale krantje 'de Brug'. Dit artikel 

ging over de vraag waar mogelijk windmolens geplaatst kunnen worden. 

Aangezien ik een sensitiviteit heb en een geschiedenis bij o.a. de GGD over laagfrequent geluid, 

wil ik bij voorbaat benadrukken dat het een bijzonder slecht idee is om deze windturbines in de 

woonwijken neer te zetten.  

O.a. een artikel in de Telegraaf van 31.10.2020, bevestigt dit beeld (zie: 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1513822521/eerste-nl-se-klimaatvluchtelingen-een-feit-

windangst-het-lawaai-is-niet-te-harden)" 
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X Komt de opbrengst van de windmolens ten goede aan de huishoudens in de directe 

omgeving van die molens (en in welke mate)? Van wie zijn de windmolens? Kunnen de 

omwonenden mede-eigenaar worden? 

X "Namens de vereniging Spaar het Gein en de Stichtingen StopWindturbines Geingebied, 

Stop Windturbines Aetsveld en StopWindturbines Stichtse Vecht verzoek ik u dringend 

onderstaande links voorafgaande aan de bijeenkomstenbekend te maken aan alle deelnemers. 

https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/DRV_NHZreactieRES.pdf 

https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Afstemmingsvoorstel_NH_Utr.pdf" 

X "Namens de vereniging Spaar het Gein en de Stichtingen Stop Windturbines Geingebied, 

Stop Windturbines Aetsveld en Stop Windturbines Stichtse Vecht verzoek ik u dringend 

onderstaande links voorafgaande aan de bijeenkomsten bekend te maken aan alle deelnemers. 

https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/DRV_NHZreactieRES.pdf 

https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Afstemmingsvoorstel_NH_Utr.pdf" 

X Voor mijn vraag verwijs ik u naar mijn eerdere aanmelding. Mij werd geadviseerd me 

opnieuw aan te melden maar nu met het ledenaantal erbij vermeld (bijna 500 dus). 

X "- onder welke voorwaarden kunnen burgers financieel participeren in de opwekking van 

windenergie? 

- wat zijn de plannen van de gemeente om VvE's te stimuleren of te dwingen om te verduurzamen 

(oa zonnepanelen, oplaadpalen) - mede gelet op de besluitvormingsstructuren binnen de VvE's" 

X "- Welke mogelijkheden worden onderzocht voor de strook ten noorden van de A10? 

- Kunnen de molens wel gecombineerd worden met de aanwezige hoogspanningsmasten? 

- Hoe wordt de afweging gemaakt tussen landschappelijk, ruimtelijke en ecologische waarden vs. 

het opwekken van duurzame energie? 

- Wat is de planning? 

- Op welk moment kan men reageren / inspraak / bezwaar? 

- Van wie worden de eventuele molens en aan wie wordt de energie geleverd?" 

X op welke datum is de algemene info bijeenkomst? is dat nu 7 dec? 

X Welk merk molen wordt geplaatst. Wat zijn de technische gegevens van die molen. 

Hoeveel dbA geluid maakt deze molen bij hoeveel wind. Hoe zit het met de vergunning en wat zijn 

de afwijkende voorwaarden in deze vergunning. 

X Windmolens naast een woonwijk? Wie verzint zoiets? Er is geen verlichting in het 

Diemerpark vanwege de dieren die er leven en de rust die zij nodig hebben. Laten we nog eens 

stilstaan bij het uitgangspunt van het Diemerpark! En 12 jaar later worden er steeds meer stukjes 

van dit stukje groen afgesnoept door sportvelden en de daarbij behorende energie slurpende 

verlichting. Is het nu dan ook nog een optie om er windmolens te plaatsen? WAAROM?! 

X Wat zijn de geplande locaties van de windmolens? Om hoeveel windmolens gaat het? 

Komen er altijd meerdere bij elkaar in de buurt? Waarom zoekt de gemeente locaties in de stad 

zelf en niet in buitengebieden? Waarom windmolens en geen andere vormen van hernieuwbare 

energie? 

X Wordt de opgewekte stroom gegarandeerd beschikbaar voor Amsterdamse huishoudens. 

En dus niet voor bedrijven en datacentrums?? 

X "1 kunt u mij een kaartje sturen waar precies ten noorden van de A10? (ter voorbereiding) 

2 kunnen we A10 (en F10) niet meteen overdekken met zonnepanelen?" 

X Een groene, progressieve gemeente hoort de habitat richtlijn en de vogelrichtlijn 

gebieden rond de stad te beschermen en te respecteren, de zeldzame wijdse plekken rond de stad. 
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Als Amsterdam dit niet doet, met welk recht houden we andere aantastingen elders dan nog 

tegen? Willen we natuur opofferen voor windenergie? Vogels voor windenergie? Bouw die 

windmolens alleen in industriële gebieden! 

X Specifiek voor Amstel 3, wat is de exacte locatie als ze er komen, hoeveel, hoe hoog, wat 

voor lawaai maken ze, wat betekent dit voor de vliegroutes van en naar Schiphol irt abcoude. Zijn 

er onderzoeken gedaan wat windmolens betekenen irt gezondheid van bewoners. Worden de 

locaties in de gemeentes tov elkaar afgewogen en wat is daarbij bepalend, wie bepaalt en wat kan 

ik hier als bewoner aan het Abcoudermeer in doen? 

X hoe worden locaties gewogen? Minimum afstand tot woningen is duidelijk, maar na die 

grens? Gaat het dan om aantallen woningen in een ruimere cirkel bijvoorbeeld? Welke rol spelen 

snelweg en electriciteitsmasten daarin, of de lage zonstand voor woningen die in de schaduwslag 

zitten? 

X Wat wordt er met de elektriciteit gedaan? Wordt het bijv. ingezet voor groene waterstof? 

X "- Hoe hoog worden de windmolens 

- Hoe is de keuze gemaakt voor de gebieden waar deze windmolens moeten komen 

- Wat is het verwachte schaduwbereik (hoe ver komt de schaduw van de windmolen)  

- Wat is de verwachte geluidszone van de windmolens? (tot welke afstand zijn de windmolens 

duidelijk te horen, en hoeveel dB is dit?)  

- Kan er een globale cirkel worden gemaakt rondom de windmolens hoeveel DB te horen is?  

> Bijvoorbeeld 50 meter = X dB 

> 100 meter = x dB  

 

- Welke invloed heeft de realisatie  van de windmolens op toekomstige (woning) bouwplannen?" 

X Wanneer wordt de beslissing genomen? (waar de windmolens te plaatsen) 

X "Op welke manier wordt qua lokatie rekening gehouden met de (toekomstige) afname 

van opgewekte energie? 

Wat is de impact van verschillende locaties op net-infrastructuur?" 

X Wat is de werkelijke invloed van de inspreekavonden op de besluitvorming. Hoe 

garandeert de overheid dat inspraak in deze kwestie ook werkelijk resultaat en invloed  heeft? 

X Waarom windmolens in een dichtbevolkt stedelijk gebied als Amsterdam (waar een 

schreeuwend tekort asn woningen is). Dit roept om landelijke regie!! Beter lijkt hier zonnepanelen 

op daken. Windmolens dan in gebieden waar meer ruimte is. 

X De afstand tot woningen waar mensen slapen die nu gehanteerd wordt is veel te klein. Zie 

recent wetenschappelijk onderzoek hierover. Het leidt tot slaapproblemen, hoge bloeddruk En 

andere problemen. Hoe wordt hier rekening mee gehouden in de plannen? 

X Hoe worden die turbines aangedreven? Is er wel winst voor de natuur? Vogels vliegen zich 

te pletter tegen die absurd hoge zwaarden die ze niet zien aankomen. Vooral roofvogels en 

trekvogels. Laagfrequent geluid  plant zich kilometers voort. De turbines veroorzaken 

laagfrequent geluid. En dat is heel slecht voor de gezondheid. Zelfs als je het niet waarneemt kun 

je er allerlei chronische klachten van krijgen. Hoge bloeddruk, hartproblemen, slechte nachtrust, 

duizeligheid, vermoeidheid... 

X Kunt u garanderen deze de energie die deze windmolens zullen opwekken, niet wordt 

opgekocht door multinationals en datacentra, maar gewoon aan huishoudens worden verkocht? 

X Bent u bereid rekening te houden met de overwegingen die in 1989 aanleiding vormden 

voor de bij Herindelingswet gerealiseerde overdracht van het Amsterdamse deel van het 
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Geingebied naar de gemeente Abcoude: "door het gehele Gein met beide oevers onder één 

gemeente onder te brengen, kan er eenheid van beleid worden bereikt, hetgeen de 

instandhouding van het waardevolle natuurgebied ten goede zal komen.”? 

X "1. Zelf ervaar ik dat het weinige groen (water) dat we hebben een industrieel karakter 

krijgt. We wonen straks als het ware in windmolenpark IJburg. De doelstelling om groene energie 

op te wekken is een belangrijke doelstelling, maar doe dit op plekken die hiervoor geschikt zijn. 

Direct naast en gedeeltelijk in een woonwijk lijkt mij niet de meest voor de hand liggende plek. 

Elders in het meer is er voldoende ruimte die niet wordt meegenomen in het onderzoek. Waarom 

wordt er niet gekeken naar plekken verderop in t water, weg van woonwijken? Of naar 

alternatieven?   

 

2. Een ander punt wat denk ik belangrijk is voor veel bewoners, is het watergebied waar we 

recreëren. Dit zal met deze imposante molens nooit meer hetzelfde zijn. De molens zullen 

permanent de natuur en leefomgeving van IJburg gaan bepalen. Er is uit verschillende 

onderzoeken gebleken hoe schadelijk windmolens zijn voor de natuur, dieren (trillingen, geluid, 

vogels die er door doodgaan) en ook voor het woongenot van mensen (geluidsoverlast oa). Hoe 

kun je dit hier dan willen plaatsen?  

 

3. Inmiddels weten we dat deze groene energie voornamelijk wordt gebruikt en verkocht aan grote 

buitenlandse datacentre en ‘tech giganten’ die vooral uit zijn op macht en geld en nul groene 

stroom voor bewoners. Waar wordt deze groene stroom voor gebruikt?  

 

4. Is dit plan er al doorheen ‘gejast’ of is er nog sprake van dat dit een idee is? Of is de inspraak 

alleen van toepassing op de plek?" 

X Ik woon in Reigersbos. Is het mogelijk om tegenover de huidige windmolen langs de 

Ouderkerkerplas, aan de andere kant van de snelweg/Klaverblad een windmolen in eigendom van 

de bewoners van Reigersbos te plaatsen? 

X In hoeverre komt de opgewerkte elektriciteit direct ten bate van de bewoners nabij de 

windmolens (zoals een korting op elektriciteitstarief voor bewoners)? 

X Hoe denkt de gemeente het unieke unieke aanzicht van Amstelland met grote groen- en 

natuurwaarden te waardborgen als aan de zuid kant van Amsterdam windmolens geplaatst 

worden? Hoe (zwaar) weegt de gemeente deze waarden in haar overweging? Hoe is dat geborgt in 

het proces? 

X "Hoezo is er al besloten dat ze er komen? 

En hoezo in de stad? Dit lijkt me typisch iets voor buiten een stad." 

X Wilt u alstublieft goed modereren op mensen die alleen maar tegen zijn? Die nemen vaak 

veel tijd die nauwelijks bijdraagt aan jullie goed voorbereide sessies. 

X "De Gaasperplas wordt gebruikt door een roeivereniging, een zeilvereniging 

en door (niet georganiiseerd) wind surfers. 

Mogen deze recreanten gebruik blijven maken van de plas als er twee windmolens in de plas staan.  

Op de Noordzee zijn vissersboten niet toegestaan in windmolen gebieden." 

X "Uit recente cijfers blijkt dat wind op zee goedkoper is. Daarmee vervalt de ratio voor wind 

op land. Is het niet een kwestie van Ruimtelijke Ordening om functies te scheiden zodat de 

negatieve affecten voor mens en milieu zoveel mogelijk worden beperkt? 
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Wil Amsterdam in gesprek gaan met de andere overheden om de afspraken gemaakt in 2013 open 

te breken? Het gaat immers om de verduurzaming van de energievoorziening met de minste 

kosten / nadelen." 

X "Hoe kansrijk acht de gemeente de ingetekende turbines bij IJburg gezien de conclusie 

van Ponderda dat vrijwel alle turbineposities hier uitsluitend aandachtspunten en (harde) 

belemmeringen hebben (code oranje en rood)? 

Pondera concludeert na milieutechnisch onderzoek dat de kansrijkheid van turbines in IJmeer en 

Diemerpark voor alle 8 turbines oranje of rood (categorie 3) is, en slechts 1 positie scoort geel 

(categorie 2). Pondera ziet vrijwel uitsluitend aandachtspunten en (harde) belemmeringen voor 

alle onderzochte turbineposities (Outer Horizontal Surface Schiphol, radarsystemen Schiphol, 

VOR/DME Pampus, de stellling van Amsterdam en natuurwaarden). Dit is alleen nog maar het 

milieutechnisch onderzoek (waarvoor overigens vaak oude kaarten zijn gebruikt waarop de 

nieuwe eilanden (Strandeiland en Buiteneiland) niet eens ingetekend staan). 

Dat de turbines pal naast dichtbevolkt woongebied zouden komen, lijkt niet zichtbaar 

meegewogen: of er nou 1, 3 of 1000 woningen staan: wordt hier met dezelfde meetlat gemeten? 

Bovendien geeft Pondera een doorkijkje naar aanpassingensmogelijkheden zodat windturbines 

nóg dichterbij dan 400 meter vanaf de wooneilanden geplaatst kunnen worden. Dat doet erger 

vrezen. 

En onderzoek naar gevolgen voor de natuur ontbreekt. Het onderzoek is voornamelijk vanachter 

een bureau gedaan zonder kennis van lokale zaken. 

Hiermee wordt op geen enkele manier recht gedaan aan het risico op de overlast voor duizenden 

huishoudens op de wooneilanden. En aan de gevolgen voor de grote aantallen watervogels die in 

de IJmeer-baai leven, overvliegen of neerstrijken." 

X "1 Waarom windmolens zodicht op de bebouwde omgeving want het geeft overlast is 

ongezond en heeft een laag rendement t.o.v. windmolens op zee 

 

2 Windmolens verstoren het historische landschap en zorgen voor een vermindering van de 

waarde van de omliggende bebouwing. Waarom niet op zee of in het markermeer waar niemand 

er last van heeft? 

 

3 Windmolend in IJbrug staan in het natura 2000 gebied. Het Europese hof heeft aangegeven dat 

dit helemaal niet mag. Kan ik er van uitgaan dat jullie de uitspraak van het Europesehof m.b.t. de 

plaatsing van windmolens zullen respecteren?" 

X "Komen er zeker windmolens? 

Hoeveel en welke afmetingen? 

Wie gaat profiteren van de stroom?" 

X Omdat na onderzoek bekend is geworden dat 10% van de mensen 

gezondheidsproblemen ontwikkelt door binnen een straal van 1 km windmolens van hun huis te 

plaatsen, besloot het Europese Hof dat er een lokaal en uitgebreid onderzoek moet plaatsvinden 

voordat er een zoekgebied wordt aangewezen. Hoe beschermt de gemeente de gezondheid van 

zijn bewoners in dit kader? 

X "De kostprijs van wind op zee is de afgelopen 5 jaar spectaculair gedaald en nu goedkoper 

dan wind op land (met uitzondering van wind op zeedijken). Waarom houdt de politiek vast aan 

een achterhaalde afspraak uit het energie akkoord van 2013. Er zijn nu betere en goedkopere 

alternatieven. Windmolens passen niet in de bebouwde omgeving.  
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www.nvde.nl/nvdeblogs/kosten-stroom-wind-en-zon-gaan-richting-kolen-en-gas/" 

X Waarom zijn het aantal “plaatsen” bij de online omgeving beperkt? 

X "Vragen over windturbines in en naast dichtbevolkt gebied 

 Waarom wil gemeente Amsterdam 7 windturbines in het IJmeer plaatsen vlak naast dichtbevolkt 

gebied waar straks 50.000 mensen wonen? 

 Wat is bekend over de (laagfrequente) geluidsoverlast veroorzaakt door 7 turbines op het water 

voor omwonenden? (Water draagt geluid verder dan over land) 

 Waarom riskeert Amsterdam dag en nacht geluidsoverlast voor zoveel inwoners? 

 Waarom offert de gemeente een recreatiewater voor watersporters op dat dichtbij huis ligt? 

 

Vragen over een windturbine in een stadspark 

 Waarom wil gemeente Amsterdam 1 windturbine plaatsen in een stadspark als Diemerpark, 

midden in het groen waar dagelijks duizenden kinderen en volwassenen ontspannen en sporten op 

de IJburgse voetbal- en hockeyvelden? 

 Wat betekent de aanwezigheid van een windturbine voor de veiligheid van bezoekers en sporters 

in het Diemerpark? 

 In het Diemerpark mogen vanwege de vervuilde bodem geen grotere bomen wortelen. Hoe kun 

je dan wel een windturbine plaatsen op vervuilde grond? En wat zijn de risico’s van turbines op de 

vervuilde grond in het Diemerpark (technisch, ecologisch en juridisch)? 

 Er is medio 2020 een aangepast ontwerp voor de sportvelden in het Diemerpark in de maak. 

Waarom is hier met geen woord gerept over een eventuele windmolen in het park? In hoeverre zijn 

de verschillende ambities en opgaven van Amsterdam op elkaar afgestemd? 

 In hoeverre zijn projectontwikkelaars en (toekomstige) kopers van woningen op Strandeiland en 

Buiteneiland op de hoogte van deze turbine-plannen? 

 

Vragen over turbines in of naast natuurgebieden 

 Waarom kiest de gemeente voor 2 windturbines in NNN-natuurgebied (naast het door 

Amsterdam gecreëerde vogeleiland) en 5 windturbines pal naast Natura 2000 gebieden?  

 In hoeverre zijn de natuurbelangen meegenomen bij het aanwijzen van deze zoekgebieden?  

 Is er ecologisch onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de duizenden watervogels (o.a. 

tientallen zwanen en duizenden meerkoeten) die in dit gebied leven, foerageren en (over)vliegen? 

De kans is levensgroot dat vele vogels zich te pletter vliegen tegen de wieken. 

 Het vogeleiland dat de gemeente heeft losgemaakt van de strekdam ligt in een van de NNN-

natuurgebieden van het IJmeer. Ook heeft de gemeente belooft de natuur in het IJmeer te 

versterken als compensatie van de aanleg van IJburg. Wat zeggen deze plannen voor windturbines 

in o.a. dit NNN-gebied over de betrouwbaarheid van gemeente Amsterdam bij de belofte van 

natuurherstel? 

 

Vragen over draagvlak 

 Wat is het afwegingskader waarbinnen de gemeente beslist over waar windturbines mogen 

komen? 

 Wat zijn de uitgangspunten van de gemeente als het gaat om draagvlak bij haar inwoners voor 

de windturbineplannen? Hoe verhoudt de mening van wie het direct aangaat (direct-

omwonenden) zich tot die van anderen die nog geen tipje van de molen zullen zien laat staan 

horen? 
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 Wat zegt de ambitie om bewoners financieel te laten participeren over het draagvlak van 

omwonenden?  

 

Vragen over opbrengst windenergie 

 Naar wie gaat de opgewekte windenergie? Naar huishoudens in Amsterdam? Naar bedrijven? Of 

naar de datacentra in Amsterdam?" 

X Amsterdam ligt in een hoog risicogebied mbt verongelukken vogels door windmolens (zie 

standpunt Vogelbescherming). De smalle strook A 10 ligt bij/naast een natura 2000 gebied en het 

Luchtruim van deze strook is van belang voor diverse trek en weidevogels. Of dit luchtruim boven 

de smalle strook A 10 nu in of naast of nabij het natura 2000 gebied valt, voor de trekvogels en 

weidevogels en andere vogels is er natuurlijk geen waarneembare grenslijn.  Op welke wijze acht u 

het voorkoombaar dat dit hoge risico op vogelsterfte in dit gebied  te voorkomen bij het plaatsen 

van windmolens? 

X Komt er een burgerwindcoöperatie? 

X  De mogelijkheden voor lokale energie coöperaties, de windmolens zijn van de buurt. 

X Wordt de mogelijkheid geboden om gebieden uit te sluiten als zoekgebied voor 

windturbines? Gezien de nabijheid van de Stelling van Amsterdam (Unesco Werelderfgoed) en de 

uitgesproken intentie van buurgemeente Ronde Venen dit gebied uit te sluiten zou Gaasperplas 

eveneens geen zoekgebied mogen worden. 

X "Heeft u ondertussen uitgevonden dat Amstel III tot het Abcoudermeer loopt? 

En dat energieopbrengst noch winstgevendheid exponentieel met de hoogte van de windturbine 

toenemen? 

Weet u het verschil tussen TWh en TWh/jaar? En tussen TWh/jaar en MW?" 

X hoe worden de verschillende RES-plannen op elkaar afgestemd? Ik woon bijvoorbeeld in 

Driemond aan het Amsterdam Rijnkanaal. Dit is precies de grens tussen Noord Holland Zuid en 

Gooi en Vechtstreek. Wij dreigen ten westen van ons windturbines te krijgen (RES NHZ) en ook 

ten oosten van ons (RES Gooi en Vecht) 

X Op welke wijze zullen de inwoners van Abcoude verder betrokken worden in de 

ontwikkelingen in het gebied Amstel III? 

X "80% van de amsterdamse huishoudens, is dat obv gemiddelde jaarproductie of 

geinstalleerd vermogen? 

Zouden jullie, zolang het wettelijk niet verplicht is, willen aangeven waar de elektriciteit voor die 

80% vd huishoudens vandaan komt als het niet waait." 

X "Tot hoever reikt het geluid van de windmolens bij windmee/ wind tegen? 

Om hoeveel molens gaat het? 

Hoever staan ze uit elkaar?" 

X "De sessies gaan over het plaatsen van windmolens in dat specifieke gebied. Ik ben van 

mening dat u niet in een woonwijk windmolens kan en zou moeten willen plaatsen. Ook al denkt u 

dat ze voldoende afstand tot de woningen hebben, dat is bij IJburg niet het geval omdat de enige 

natuur van IJburg het water is en dat wordt ontnomen door windmolens. Ik wil dus niet dat het 

gesprek gaat over waar de molens te plaatsen. Ik wil u vragen het gesprek te laten gaan over het 

energievraagstuk (het doel van u exercitie) op een betere manier invulling te geven.  
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Een tweede vraag die ik centraal zou willen stellen is of Amsterdam inderdaad het enige stukje 

natuur in een woonwijk, het water, om wil toveren naar een industrieel uitstraling van een 

windmolenpark met alle overlast van dien.  

 

Een derde vraag is hoe de watersport bij elke windmolen in het water nog zijn sport kan 

beoefenen. Los van dat het mag, is het de vraag of het met een veilig gevoel kan! De windmolens 

zijn zeer imposant. Bij Wijk aan Zee heb je er een aantal. Ik loop er altijd langs als ik naar zee ga 

door ze zoveel mogelijk te negeren. Dodelijk enge apparaten zijn het.  

 

Ik verwacht dus dat op de sessie niet over een locatie wordt gesproken! U kunt en mag niet zomaar 

de enige natuur van bewoners ontnemen. Indien u dit argument niet herkent, zou ik ook het 

vraagstuk willen neerleggen in hoeverre u en uw collega's enige gevoel en betrokkenheid hebben 

bij het ontstaan van deze wijk, de natuurcompensatie die is beloofd en de bewoners die er wonen.  

 

Tot slot heb ik al mijn vragen en opmerkingen al met u gedeeld. U kunt deze raadplegen. Ik zou u 

ook willen vragen de media uit te nodigen. Minimaal de plaatselijke kranten en het Parool! Een 

objectief bericht zou helpen om de bewoners te informeren. Ik ken veel mensen op IJburg, maar ik 

ken niemand die u plannen kent. In een grote app groep werd het als fake nieuws benoemd." 

X Ik heb geen vragen. 

X Hoe verhoudt zich de aanleg van windmolens zich tot de aanvliegroute van vliegtuigen 

naar Schiphol die ook over hetzelfde gebied (Jeugdland, Elzenhagen Noord, Elzenhagen Zuid, 

Nieuwe Leeuwarderweg) vliegen? Worden er dan kleinere windmolens gebouwd? Of is de aanleg 

dan helemaal niet toegestaan? Of wordt deze aanvliegroute opgeheven? 

X "Houd rekening met geluidsoverlast,/ 

Gezondheidsschade  

Altijd alleen plannen op Industrie terreinen 

Of op water verder v bewoond.gebied 

dan de strikte norm" 

X "zijn er dan in e zonnepanelen in de stad nodig, alleen voor de overige 20%? 

kunnen huurders van wooncorporaties hier ook gebruik van maken? 

welk aandeel heeft Vattenfall hierin en wie wordt de eigenaar? 

wordt het een coöperatie zoals Zuiderlicht bijv. 

met groet" 

X 1. Welke rol speelt de onmiddellijke nabijheid van de wateren van de Gaasperplas, 

Ouderkerkerplas en de Hoge Dijk (vogels) en de status van natuur NNN-gebied bij een plaatsing? 

2. Mogen er turbines staan in een aangewezen Vitaal Landelijk Gebied? 

X "Houd rekening met geluidsoverlast 

Altijd alleen plannen op Industrie terreinen 

Of op water verder v bewoond.gebied 

dan de strikte norm" 

X De aanhef suggereert dat de windmolens er komen? De vraag: Hoe kunnen we deze 

afschuwelijke en geldverslindende exercitie nog stoppen? Waarom niet "Beter ten halve gekeerd 

dan ten hele gedwaald". 

X "Ik ben ook benieuwd of alle daken /zonne-energie worden benut.  
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Hoe wordt deze vorm van energie opwekken gecombineerd met de biomassa centrale in Diemen 

/IJburg (?)of waar het mogelijk staat gepland.  

Hoeveel subsidie gaat er om in wind, zon en biomassa. 

Welke oplossing zorgt voor een leefbare omgeving. Geen extra fijnstof, geluid etc." 

X In hoeverre worden het woonklimaat, de leefbaarheid en gezondheid van Amsterdamse 

burgers meegewogen in de beslissing bij welke dichtbevolkte woonwijk de windmolens moeten 

komen staan? Hoe denkt de gemeente onder énorme schadeclaims van haar burgers uit te 

komen? Kan de gemeente echt geen slimmere en werkelijk duurzame en houdbare oplossing 

bedenken bij de opdracht tot vergroening van de energieproductie? 

X Is er beleid (in de maak) om te voorkomen dat nieuwe industrie (lees: data centers) van 

deze energie gebruik gaan maken, in plaats van in hun eigen duurzame energie te voorzien? 

X "Uit Argos uitzending van 26-09-20: 

""Mensen die in de buurt van windturbines wonen kampen veelvuldig met slaapproblemen. 

Daarnaast blijkt dat mensen met reeds bestaande hartklachten een grotere kans hebben op een 

beroerte en/of een hartinfarct. 

 

Hartklachten kunnen verergeren onder invloed van langdurige blootstelling aan laagfrequent 

(brom)geluid dat onder andere door draaiende windturbines wordt geproduceerd. Dat meldt 

klinisch fysicus Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC in Argos. De Laat 

analyseerde meer dan driehonderd recent gepubliceerde wereldwijde studies naar 

gezondheidsaspecten van onder andere laagfrequent geluid. Zijn onderzoek verschijnt één dezer 

dagen."" 

 

Betrekt u de nieuwste bevindingen ook bij de herevaluatie van uw criteria voor 

toekomstbestendige en gezonde plaatsing van de windmolens? 

 

Ik begreep dat Duitsland, Denemarken en bijvoorbeeld Canada hun afstandscriteria t.o.v. 

woonplekken al hebben aangepast. 

 

Succes en hoop op alerte wijsheid in het ingewikkelde zoekproces!" 

X hoeveelheid geluid van de draaiende molens. 

Bewonerscommissie Eigen Haard De gebiedsaanduiding 'Amstelscheg' Amstel III en vooral 

'Zuid' is vaag. Genoemde gebieden lijken in zuidoost te liggen, niet in Zuid. 

X Is de stroom die deze windmolens gaan genereren reeds verkocht aan grote buitenlandse 

multinationals? Of wordt de stroom die deze molens gaan genereren naar Amsterdamse 

huishoudens? 

X Gaan deze geplande 17 windmolens gegarandeerd gebruikt worden voor de 

stroomvoorziening van de huishoudens in hun omgeving of verdwijnt de stroom veelal in de lokale 

datacentra, die een kolossale stroombehoefte hebben? 

X Ik ben helemaal voor duurzaamheid. Persoonlijk vind ik de windmolens wel mooi. Maar ik 

wel ook iets aan hebben als het kan. Kunnen wij als buurtbewoners mee investeren en wat aan 

verdienen? 

X "Een aantal opmerkingen en vragen: 

Opmerkingen: 
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1e Het valt mij op dat er in Amsterdam-Zuidoost (daar valt Amstel III en omgeving ook onder). 2 

plekken zijn waar mogelijk windmolens/windturbines geplaatst kunnen worden. Die verhouding 

vind ik niet kloppen. Met name Gaasperplas en Diemerscheg zijn gebieden waar ook gewoond 

wordt en waar heel veel bewoners van met name uit Zuidoost recreëren.  

2e Ik ben niet tegen windmolens, maar wel windmolens/turbines die in het zicht staan van 

woonwijken en die ook overlast geven aan bewoners door geluid/lawaai, licht en slagschaduw. 

Tevens moeten de windmolens/turbines bereikbaar zijn voor onderhoud en zullen er dus 

toegangswegen aangelegd worden in het land/weiland e.d.  

3e Het zou prettig geweest zijn als op deze site informatie gegeven zou zijn over de verdere 

plannen van Amsterdam voor het oplossen m.b.t. duurzame energie.  

Vragen: 

4e Er zijn in Amsterdam heel veel daken van huizen, van kantoren en bedrijfspanden, daar zouden 

zonnepanelen verplicht op moeten zijn. Is dat het beleid van Amsterdam? 

5e Verder is belangrijk om van de gemeente Amsterdam informatie te verkrijgen of de opgewekte 

energie - door zonnepanelen en windturbines/-molens 100% ten goede komt aan de bewoners van 

Amsterdam. Wat is op deze vraag uw beleid?" 

X "k heb me aangemeld, al een poosj geleden, maar heb geen reactie ontvangen. Kanik 

alsnog de link naar de discussie van vanavond ontvangen? 

M.v.g. 

X 

XPlaatsing van windmolens: waarom in een rustgebied en niet langs snelwegen waar toch altijd al 

geluid is. 

X "1.Wat is de grootste zorgen die de stad de horen krijgt over de toekomst van 

windturbines?  

2. Hoe kunnen we deze angst wegnemen ?" 

X "in uw inleiding zegt u dat opbrengst exponentieel toeneemt met de hoogte van de 

windturbine. 

- Wat is daarvoor uw bron? 

- Bij exponentieel met hoogte hoort een verdubbelingshoogte. Per hoeveel meter verdubbelt de 

opbrengst van een windmolen? 

- Weet u wat exponentiële toename betekent?" 

X "Wij hebben nog steeds geen link ontvangen. Graag per omgaande. 

Alvast bedankt. 

Vriendelijke groet, 

X" 

X "Welke invloed heeft het lawaai en het gevaar van de windmolens op al die vogels  

Hoeveel decibel maken ze geluid 

Impact op uit zicht , landschap Wn Gezichtsvervuiling 

Welke invloed heeft het op het water , in verband met mijn open water zwemmen 🏊♀️" 

X Ik kon niet bij de Zeeburg/IJburg sessie aanwezig zijn; graag hoor ik wat de belangrijkste 

inzichten dan wel conclusies zijn irt Ijburg. 

X Waarom horen wij niets over de broekzijdse polder grenzend in Utrecht aan Noordholland 

X Ik vind het prima als er windmolens komen, maar zou graag willen weten hoe ver deze van 

de - te bouwen - woningen komen. De woningen zouden vlakbij Waternet en Ballorig komen is ons 

toen gezegd en ook laten zien op de bijeenkomsten! 
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X Op welke manier zal de status van het NNN rond de Gaasperplas en elders geborgd 

worden in de plannen? 

X "Is er al onderzoek gedaan naar de geluidseffecten over het water voor de naastgelegen 

buurten en voor Amsterdam in het geheel. Festivals In he Gaasperpark in het verleden waren tot 

diep in het centrum van Amsterdam te horen. Het geluid geproduceerd door windmolens heeft 

wellicht eenzelfde effect. 

 

Wat zijn de negatieve gevolgen voor de fauna veroorzaakt door de windmolens. Veel vogels en 

insecten worden vermoord door windmolens. Gaasperpark is/was onderdeel van de ecologische 

hoofdstructuur. Festivals en windmolens en windmolens zijn een enorme bedreiging voor de 

natuur pin dit opzicht." 

X neen 

X Hoe willen jullie de participatie met omwonenden in Abcoude/het Geingebied  insteken? 

X Windmolens in bebouwde omgeving kunnen een goed alternatief zijn als de bewoners van 

het effect gebied mede-eigenaar / -investeerder kunnen zijn. Vraag: hoe kunnen mensen uit het 

effectgebied mede direct profiteren van de opbrengst van de windmolen? 

X Ik had mij al aangemeld (ref.nr 4048-7586 )en kreeg wel een reactie maar zou apart nog 

een link gestuurd krijgen? Of zou die in die mail moeten hebben gezeten? Er stond een grote rode 

tekst "Online bijeenkomst windenergie". Daarop klikkend gebeurt er nu niets maar dan om 19 uur 

vanavond wel?? 

X "Waarom wordt er überhaupt naar locaties voor windmolens gezocht in stedelijke 

omgeving en de groene longen van de stad? Die zijn hier totaal ongeschikt voor. 

Adopteer als gemeente liever een windmolenpark in zee voor je duurzame energie (die overigens 

al 20 km uit de kust staan en niet zoals hier aan de rand van de Amstelscheg).  

 

Om hoeveel windmolens gaat het per voorgestelde locatie? 

 

Om welke vormen van zonne energie gaat het per voorgestelde locatie?" 

X "Hoe hoog worden de windmolens? 

Mogen er windmolens gebouwd worden op een plek waar ook vliegtuigen die op Schiphol landen 

overheen vliegen? 

Hoeveel geluidsoverlast is er te verwachten? 

Hoeveel laat van slagschaduw is er te verwachten?" 

X "Goedemiddag, 

Helaas ben ik niet in staat de bijeenkomst van vanavond  te volgen. Is het mogelijk om deze op een 

later moment of line te volgen of komt er een schriftelijk verslag van?  

Hoor graag van u, 

Met vriendelijke groet, 

X 

Landsmeer." 

X neen 

X "Is dat de beste plek? Staan ze wel 600 meter van de bebouwing? 

De energietransitie is heel belangrijk, maar er zijn alternatieven, zie het uitgebreide plan van Kor 

Buitendijk voor Noord-Holland. 

http://www.stichting-jas.nl/2020/02/kor-buitendijk-komt-met-alternatief.html 
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Als we alle daken volleggen, komen we een heel eind, aldus Buitendijk. 

 

Wanneer maximaal op zonne-energie wordt gezet, hoeveel windturbines kunnen er dan worden 

geschrapt? 

Wat zijn de opties van axiale windturbines langs de snelweg? (zie bijlage)" 

X Deze zoekzone valt samen met de aanvliegroute voor Schiphol. Worden er al gesprekken 

gevoerd? Word de maximum tiphoogte van de windturbines beperkt? 

X "Hoeveel windmolens wil de gemeente plaatsen om haar energie doelstelling te 

realiseren? 

Worden ook veel kleine windmolens overwogen? (1 per flat of woonblok oid) 

Hoe wordt locatie op windvang/energieopbrengsten verwachtingen afgewogen ten opzichte van 

kwaliteitsbeoordeling landschappelijke waarde? 

Kunt u op dit moment al een kans inschatting maken op het realiseren van windmolens langs de 

A10? 

Idem voor IJburg? 

Worden er verschillende vormen van windmolens onderzocht?(met horizontale as en wieken, of 

met verticale as en wokkelbladen)" 

X "Zoals jarenlang onderzoek naar trekvogels op de Vijfhoek heeft uitgewezen is dit gebied 

cruciaal voor de gestuwde vogeltrek  voor miljoenen trekvogels, die van Groenland tot  in Siberie  

in het najaar zuidwaarts trekken naar hun overwinteringsgebieden. Waarom hier zonder 

voorafgaand onderzoek en onderliggende natuurbeschermingsafspraken zoeklocaties voor 

windmolens en zonneweiden?" 

X Waarom worden de onderliggende natuurwaarden en de formele status van de 

groenvlakken in de opgenomen zoeklocaties niet getoond bij de voordrachten voor RES I ?  Nu 

worden rijp en groen voordrachten gedaan tijdens de eerder door mij bijgewoonde RES 

inspraaksessies, zonder dat de indieners en deelnemers aan de bijeenkomsten zich hiervan 

hebben kunnen vergewissen. 

X Wij zagen dat ook een deel van het AMC-terrein als zoeklocatie is aangemerkt. Bij navraag 

bleek dat wij (AMC) daar niet van op de hoogte waren. Hoe werkt dat? Wanneer wordt contact 

opgenomen met de eigenaar van het terrein? 

X "zijn er berekeningen vwb de te leveren vermogen vanuit RES? 

Is dit inclusief of exclusief de 2 biomassa verbrandingscentrales in Amsterdam.  

Daarnaast het effect wanneer maximaal op zonne-energie wordt gezet, wat is de aanvulling qua 

capaciteit met WT's?" 

X Maar vraag en ook meteen bezwaar is, waarom we overal windturbines moeten plaatsen 

met allemaal lokale bezwaren terwijl Vattenfall een park in de Noordzee bouwt dat goed is voor ca 

3 miljoen huishoudens. Nog zo'n park, bijvoorbeeld in het IJsselmeer en je bedient zomaar ca 85% 

van de huishoudens in Nederland. Op dit moment wordt heel Nederland ontsierd door lokale 

besluiten met enorme zonnepanelenparken op schaarse landbouw of woningbouw grond en 

komen lelijke windmolens tegen alle lokale bezwaren in. 

X "Ik heb zelf 25 panelen en lever ruim 8500 kwh  per jaar op. Ik zie echter drie problemen. 

- Saldering wordt op termijn afgeschaft. Waarom zouden mensen alsnog deze investering doen? 

- Electriciteitsnet is absoluut niet ingericht op het fluctuerende aanbod en de vraag van energie. 

Zon en wind kun je nu eenmaal niet sturen. 

- Wordt energieopslag hierin ook meegenomen? 
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Vriendelijk groeten. 

X" 

X "Aan het Wethouder v Essenweg zijn twee windmolens verwijderd.  Komen da ook grotere 

zoals bij het Nordzeeweg? 

Op hoeveel afstand moeten de molens staan vanaf opslagtanks als bijv. Olietanking Westpoort?" 

X "We horen geruchten dat Windmolens langs de A10 niet zouden kunnen. 

We overwegen windmolens langs het NH Kanaal in te brengen om die reden." 

X Wat betreft uitzicht vanuit Flevopark? 

X moet het allerlaatste stukje groen in de directe omgeving van Amstelveen/Uithoorn, waar 

de overlast van verkeer en fijnstof al extreem hoog is, óók nog naar de knoppen geholpen 

worden?? 

X Hooelijk is de bijeenkomst niet tijdens werktijd 

X "Ben natuurlijk benieuwd als bewoner naar de locatie, aantal, hoogte en geluid. 

Verder ook benieuwd of als er lasten zijn voor een gebied er ook lusten zijn om de acceptatie te 

verhogen.  

Worden er afspraken gemaakt over wie de stroom mag gebruiken? Ter voorkoming dat grote 

energieslurpende bedrijven gebruik maken van het nieuwe groene aanbod" 

X Kaartje van het zoekgebied langs de a10. 

X "Onbegrijpelijk dat juist dit mooie stukje groen ontsierd moet worden door windmolens. 

Voordat die er zijn is het al achterhaald, er is nu al veel groene stroom en de zonnepanelen komen 

overal. 

Kortom: kansloos project" 

X Ik weet dat er bepaalde gebieden zijn aangewezen om nader te onderzoeken; kunnen 

jullie die mij zsm nog eens toesturen? Waaruit gaat precies het onderzoek binnen deze gebieden 

bestaan? 

X "De stad is ongeschikt voor windmolens. Er zijn veel hoge gebouwen die de wind en 

daarmee de opbrengst van molens verminderen. Er wonen erg veel mensen, dus de hinder is 

maximaal. Echt efficiënte molens hebben een tiphoogte van 200 meter. De Rembrandttoren is 135 

m hoog. Dat is tegen alle bouwpolitiek tot nu toe. Kleinere molens zijn economisch niet haalbaar. 

Dit project is net zo zinvol als koeien op de dam om zelf melk te produceren.  

Hoe en waar denkt de gemeente de geproduceerde elektriciteit op te slaan? 

De behoefte aan elektriciteit is immers niet gelijk aan de productie. De doelstelling is dermate 

ambitieus dat verspreiden van elektriciteit over (een nog niet daarop ingericht netwerk) geen 

oplossing is." 

X Ik vind het raar dat ik nog geen bevestiging heb gehad van mijn aanmelding ca 5 dagen 

geleden. En geen beschrijving van de gang van zaken mbt een evt videoverbinding. Ik voel me zo 

weinig serieus genomen. 

X "Ik heb begrepen dat bij windmolens een gas gebruikt wordt om statische elektriciteit en 

kortsluiting te voorkomen. Ik heb ook begrepen dat dit gas extreem vervuilend- en heel lang duurt 

om af te breken, is. 

De staat heeft al aangekondigd dat met 2 of 3 jaar er btw geheven gaat worden. Dit maakt het niet 

echt aantrekkelijk om zonnepanelen te nemen." 
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X Hoe zit het met zonnepanelen plaatsen op geschikte daken. Komt de opgewekte stroom 

dan t.g.v. bewoner/ eigenaar? Op welke termein gaat dit plaatsvinden? Kan je je aanmelden? Wie 

betaalt de zonnepanelen? 

X Laten we de Ring A10 Noord ajb als harde grens tussen stad en land blijven respecteren! 

“Het wonder van Waterland” werd dat ooit met groot respect voor het Amsterdamse RO beleid 

genoemd. 

X Wordt ervoor gezorgd dat je het vanuit het Twiske niet kunt zien? En hoe zit het vanuit 

Landsmeer? 

X Hoeveel decibel geluid  maken de windmolens? 

X Waarom de schaarse ruimte en het uitzicht in en rond de stad verknoeien met 

windturbines? Het zijn qua maat en functie industriële installaties. Die horen op zee of desnoods 

op grote industrieterreinen als het westelijk havengebied. 

X Waar kan ik bezwaar maken tegen plaatsing van de windmolens? 

X "In Landsmeer is de plaatsen van windturbines langs het Noordhollands kanaal eerder al 

onderwerp van gesprek geweest. Dus ook buiten de gemeentegrens van Amsterdam zijn voor de 

regionale energievraag mogelijkheden. 

Afstandseis gemakkelijker in te passen." 

XIk zou graag zien dat Landsmeer ten Noorden van de ringweg windmolens plaatst. Maar volgens 

de huidige regels is dat te dicht op de woningen van Amsterdam. Aan de andere kant zijn de 

elektriciteit masten een beperking. Is Amsterdam bereid om samen met Landsmeer te zoeken 

naar mogelijkheden? Of regels van geluidsoverlast aanpassen of de elektriciteitsmasten 

verplaatsen. Amsterdam heeft het geld en kennis, Landsmeer heeft de grond. 

X Wordt er naast zonne-energie, windmolens en biomassa ook gekeken naar andere energie 

bronnen? En zo ja, welke? 

X "Wat zou de exacte locatie van de turbines zijn? 

Om hoeveel turbines gaat het?" 

X Vanuit mijn Nellestein flat kijk ik 's winters op de Gaasperplas, dat is door de bomengroei 

inmiddels niet meer zo'n groot gedeelte. Ik hoop echter niet dat juist daarin een windmolen komt 

te staan. Svp in de wat meer landelijke omgeving en wel zodanig - net als de molen aan de 

Ouderkerkerplas - dat deze niemands' woonuitzicht stoort. Kan dat? 

X In de Groenvisie staat dat niet zal worden gebouwd in de groene scheggen. Graag uitleg 

hoe deze belofte zich verhoudt tot windmolenplanvorming. 

X Hoe laat vindt de bijeenkomst plaats? 

X "-Het is dus al besloten dat er windmolens moeten komen langs de ring A10 noord en de 

inspraak gaat alleen over waar ze langs de A10 zouden moeten komen? 

-Hebben we ook een keuze tussen meer/minder windmolens versus meer/minder zonnepanelen?  

-Is dit digitale gesprek de enige manier waarop de inspraak gestalte gaat krijgen? Hoe gaan we de 

betrokken buurten die uiteindelijk de enige zullen zijn die er daadwerkelijk hinder van gaan 

ondervinden, meenemen/betrokken krijgen bij deze beslissingen. Dit is niet genoeg, gaan ze actief 

benaderd worden?" 

X "Horizon vervuiling omdat wij aan het Abcoudermeer wonen, ik zal er alles aan doen om er 

voor te zorgen dat ze er niet komen 

Hoe komt de gemeente amsterdam er bij om deze troep in het zicht van de gemeente Ronde 

Venen te planten,  

Het is voor Amstedam en daar moeten de buren geen last van hebben" 
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X Welke projectontwikkelaars zijn actief in dit gebied, of worden uitgenodigd ? 

X "Ik woon in Weesp(Amsterdam) Ik heb twee vragen  

 

Achtergrond  

De Aetsveldsepolder in Weesp waar ook windturbines worden geplaats is 

1. Een beschermd weidevogel gebied en een UNSCO Wereld erfgoed   

2. Een deel van de groene longen en van het beschermde open landschap (bestuursbesluit 

Amsterdam en Weesp). 

2. ligt dicht bij gebieden bestemd voor windturbines in Amsterdam   

 

Vraag 1 

Zouden Amsterdam en Weesp niet samen moeten optrekken om naar een duurzame oplossing te 

zoeken 

 

Vraag 2  

Is een oplossing bij zee en havengebied niet veel ''groener''. Hogere effectiviteit en lagere kostprijs 

per KWH. Verder ook industriële oplossingen op industrie terreinen/zee en niet ten koste van 

schaars en beschermd natuur en leefgebied." 

X Welke afwegingen zijn gemaakt m.b.t.. het zoekgebied Gaasperplas? Dit gebied grenst namelijk 

direct aan het 't Gein en is een van de meeste waardevolle landschappen in de Randstad, maakt 

deel uit van het Groene Hart en is, als ik goed ben geïnformeerd, door de stelling van Amsterdam 

een Unesco Erfgoed onderdeel. Dit gebied is de recreatieve achtertuin van A'dam  dat middels de 

fietsbrug van Nigtevecht is verbonden met de Vechtstreek. Mega Windturbines is regelrechte 

afbraak van deze waardevolle landschappen, nog maar te zwijgen over de nadelige gevolgen voor 

weidevogels en de leefomgeving van vele omwonenden...... 

X "Veel groene energie vraagt om veel energieopslag (H2 of Waterstofbromide) 

Hoe wordt dat gerealiseerd?" 

X Ik wil ook graag bij de bijeenkomst van 24 juni over de Amstelscheg meekijken. Maar kon 

niet meerdere opties aanvinken. 

X Graag zou ik meerdere opties voor type molens en hoogte onderzocht zien. Bv een lange 

rij van " groninger molens" ipv de enorme 4 MW masten. 

X "hierbij de reactie die reeds is gegeven.                                                        

 

                                                           Amsterdam 5 maart 2020 

 

Inbreng Stichting Beschermers Amstelland in Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en 

Duurzaamheid op 5 maart 2020 

 

behandelpunt 14 RES: Uiten van wensen en bedenkingen over de Amsterdamse bijdrage aan de 

Concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord Holland Zuid. Nr BD 2020000570 

 

Geachte Raadsleden 

Hartelijk dank voor de gelegenheid om een inbreng te leveren op de behandeling van de concept 

RES Noord Holland Zuid. 
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Mijn naam is X. Ik spreek hier als voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland, een 

organisatie die staat voor de bescherming van de groene Long van Amsterdam aan de zuidkant 

van Amsterdam waarbij de Amstel de stad verbindt met een wereld van rust, ruimte en natuur. 

Het is heel goed dat de gemeente Amsterdam ambitieus is in haar duurzaamheidsstreven en de 

energieopgave serieus neemt. 

Het is ook heel goed dat de gemeente Amsterdam met zijn hoogdynamische ontwikkeling het 

groen in en om de stad serieus zegt te nemen met het oog op de recreatie, gezondheid, natuur en  

locale voedselproduktie etc.. (Nota Duurzaam Landschap). De Amstelscheg wordt daarbij 

specifiek genoemd. 

Het is verbazingwekkend dat deze twee ambities in het stuk dat nu voorligt tegenover elkaar 

worden gezet bij de keuze van de zoekgebieden voor windenergie. 

 

 

Ik heb het hierbij specifiek over zoekgebied 7 Zuid. Het is het noord oostelijk deel van de groene 

Amstelscheg, de zo geprezen groene long van Amsterdam. Het zoekgebied strekt zich uit vanaf de 

A10  de Duivendrechterpolder in tot aan de gemeentegrens met Ouder Amstel, aan de oostkant 

tot aan de A2  en aan de westkant tot de oever van de Amstel. Dit gebied staat nu benoemd als 

zoekgebied  voor windturbines en extra zoekgebied zon op veld. 

Namens de Stichting Beschermers Amstellland wil ik hierbij de volgende argumenten meegeven 

om af te zien van het zoekgebied zuid: 

1) Voor de Amsterdammers is de Groene Long een belangrijk gebied voor recreatie, sport,  natuur 

(weidevogels).Het is een gebied waar om de hoek van de stad nog rust en ruimte te vinden is. 

 

2) In de provinciale omgevingsverordening die onlangs door de provincie Noord Holland is 

opgesteld staat de Amstelscheg aangegeven als Bijzonder Provinciaal Landschap  (BPL): gebieden 

die landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch van grote waarde zijn en bescherming 

verdienen. 

 

3) Het manifest  over de Amsterdamse scheggen is onlangs aan de wethouder van Amsterdam 

aangeboden (www.deamsterdamsescheggen.nl) .Hierin staat: De Amstelscheg heeft een heldere 

identiteit en vormt een herkenbare eenheid met de stad verbonden door de Amstel. Voorgesteld 

wordt de Amstelscheg te waarderen als cultureel erfgoed. 

 

4) Het vormt de meest gave scheg van Amsterdam  De Amstelscheg vormt een onderdeel van het 

stedenbouwkundig vingerstadmodel (1935 stedenbouwkundig ontwerp) dat wereldwijd wordt 

geprezen vanwege de tot diep in de stad doordringende groene vingers waarbij een ieder binnen 

tien minuten het landelijk gebied in kan, waardoor naast de dynamische stad er rust en ruimte kan 

worden gevonden . 

 

5) Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam beheren alle drie een deel van de scheg. De 

bestuurders van de drie gemeenten hebben meerdere keren met elkaar verklaard de scheg 

“groen” te houden. Onlangs is afgesproken dat er een upgrade plaats zal vinden om de 

landschapswaarden te versterken. 
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6) In de Amstelscheg kan ook aan energieopgave worden bijgedragen. door middel van 

zonnepanelen op de daken van de gebouwen en boerderijen. 

 

7) Er zou naar bundeling van grote infrastructuur gekeken kunnen worden aan de grenzen van de 

scheg. Het is opmerkelijk dat de A2 slechts gedeeltelijk bij de zoekgebieden is genoemd. 

 

8) Het is opmerkelijk dat het criterium ""inpassing in het landschap"" hier niet op voorhand heeft 

geleid tot uitsluiting van de  groene long als windlocatie.   

 

9) Juist aan randen van de groene scheg is er altijd sprake van grote druk en het 'afknabbel' proces 

is groot. Juist hier moet je duidelijk zijn over de begrenzing en niet een beetje begrenzen.   

 

10) last but not least: dit groengebied draagt door zijn groene waarden bij aan een duurzame 

leefbare stad. Een stad waar mensen gezond en prettig kunnen wonen, werken en recreëren.  

Tot slot.Ik nodig u allen uit om de 14de Amstellanddag te bezoeken  op 7 juni om de schoonheid 

rust en ruimte zelf te ervaren. (is helaas door corona niet doorgegaan) 

Ik hoop dat u bovenstaande argumenten bij uw reactie in beschouwing wil nemen. 

X, 

voorzitter 

Stichting Beschermers Amstelland 

http://www.beschermersamstelland.nl 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                           Amsterdam 5 maart 2020" 

X Hebben jullie enig idee hoeveel overlast deze windmolens geven zo dicht bij een 

woonwijk? Windmolens horen niet in de stad maar in de polder of op zee! 

M. "¿ Kan het SciencePark niet verplaatst worden richting Amstelkwartier, zodat er een 

mooie 

Eco-woonwijk met o.m. zonnepanelen,recyclebaar drinkwater, etc. en windmolentjes langs de 

Ring-A10, etc. kan ontstaan? 

WÈL minstens 3 vliegen in 1 klap zo!!   Studenten,docenten etc., hoeven NIET zo belachelijk ver te 

reizen. O.v.-bus hoeft minder de rijden daar naar toe in ""the Middle of Nowhere"".  Dat scheelt al 

sowieso ONTZETTEND VEEL ENERGIE, in al haar vormen.  

Het hele grote Sportcomplex wordt beter benut waar mensen ÈCHT wonen!! Wie weet anders 

24/7, zo'n 360 dagen per jaar!!   Iedereen blij!!  En alle miljoenen Euro's beter terugverdiend OOK!!" 

X Vraag over de zonnen panelen die op het water zijn gepland. Blijft er nog genoeg water 

over om te recreëren? De windmolens waar moet deze in hemels naam staan. Er komt een 

strandje langs het meer, vlak naast de elektromasten misschien? Er zijn twee meren, het meer bij 

het Noordzee kanaal, daar kan het allemaal gebeuren denk ik. Het tweede meer laat dat zo in takt. 

Hoor graag wat uw antwoord hier op is, X 

X Is er ook gekeken of er zonnepanelen in de Gaasperplas kunnen? 
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X Belangrijkste vragen zijn: Waar zijn de windmolens gepland? Hoe hoog worden de 

windmolens? Wat zijn de nadelige consequenties voor ons tuinpark (slagschaduw en geluid)? 

Wanneer worden de plannen concreet? 

X "Of er nu meerdere energie bedrijven 

bij betrokken zijn 

En geen monopolie nog langer wordt   gepromoot" 

X "Waar zijn de windmolens gepland? Hoe hoog? Wat zijn de risico's, voor zover bekend? 

Voor vogels, er is veel natuur in de buurt. Voor geluids- en trillingsoverlast. Wij hebben al overlast 

van festivals, wegen, boten enzoverder. Trillingshinder is slecht onderzocht, zijn er al normen?  

Ik ben een voorstander van alternatieve energie!" 

X "-) Geluidsoverlast? Veel mensen zin de stad ontvlucht naar een volkstuin ivm lawaai daar. 

Vaak lage bromtonen. Laag frequent geluid. 

-) Op welke afstand van volkstuinen Frankendael en Linneaus? Minimaal 4 kilometer? 

Festivalgeluid Diemerbos, Gaasperplas  hoor je ook erg hinderlijk.  

Gezondheid, zie ook 

https://www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl/risico_en_klachten_van_windmolens 

ben voorstander van duurzame energie maar niet ten koste van gezondheid.  

 

-) Gevolgen doorkruising en afknabbelen Diemerscheg?" 

X Geluidsproductie en mogelijke  overlast 

X De randen van de stad zijn bij uitstek de weinige groene recreatiemogelijkheden voor 

stedelingen. Hoe valt dit te rijmen met het plaatsen van zeer grote industriële windturbines in die 

groenstroken? De natuur- en milieorganisaties hebben in hun Visiekaart dan ook duidelijk 

aangegeven dat er in en rond Gaasperplas en Driemond geen ruimte is voor windmolens. 

X "hoe hoog is de vergoeding voor de eigenaar van de grond bij het plaatsen van een 

windmolen? Eenmalig? of vast? bedrag per jaar? En hoe zit dat bij in 'eeuwig' bruikleen geven of 

verpachte  grond? Wie krijgt dan de vergoeding? Is de vergoeding per molen of verandert die als 

het om meer dan 1 windmolen gaat? 

Welke eigendomsvorm wordt beoogd voor de molens? en naar wie gaat de opbrengst?" 

X Het gebied ten noorden van de A10 is een uniek en kwetsbaar natuurgebied. Welk effect 

op de natuur zullen molens hebben en op welk onderzoek baseert u dit. 

X Begrijp ik het goed?  Als de keus is: enerzijds belang van groen, stil, natuur en 

landschapsschoon en anderzijds een jungle van windmolens (lawaai, dode vogels etc) naast een 

dorp of natuurgebied - dan kiest u voor de jungle? 

X Hoe denkt u het laagfrequent geluid van de windturbines te gaan isoleren? 

X Nu u namen en emailadressen heeft, mogen wij dan voorafgaand aan de online 

bijeenkomst alvast informatie ontvangen over de doelstellingen, welke factoren bepalend zijn en 

de locaties die op de radar van de gemeente staan? Indien al aanwezig volstaat natuurlijk een link! 

X nee 

X "Windmolenplaatsingsbeleid: Gaat het bv. een cluster van 3 worden en concentreert zich 

de horizonvervuiling, in combinatie met, stel, een spoorbrug of industrieterrein of wordt over een 

groter weidegebied het uitzicht minder weids? 

 

Hoeveel procent van de geschikte daken in Driemond is belegd met zonnepanelen; is oa. de 

sporthal in Driemond meegerekend? 
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Wat zou het totaal vermogen zijn dat opgewekt kan worden bij 100% belegging, maw. ""doen we 

al een beetje ons best"" of zijn we NIMBY's?  

 

Heel belangrijk voor de acceptatie: Kunnen omwonenden deelnemen in windenergie, bijvoorbeeld 

doordat zij stroom van de molen kopen tegen (sterk) gereduceerd tarief? 

 

Is er samenwerking met Energie Samen (in de planning en bij de voorlichting), of wordt een 

eventueel windpark geregeld door een centrale monopolist en is de gemeente de enige die er aan 

verdient (los van het voldoen aan haar verplichting )?" 

X Hoe ver van Schiphol af mag je windmolens neerzetten en wat mag de hoogte zijn? Mag je 

dichter bij Schiphol lagere molens plaatsen? Hoe rendabel is een lagere molen? 

X Waar willen jullie ze evt plaatsen? 

X Welke rapporten (bijv. GGD of TNO) zijn er al in bezit van de gemeente die gedeeld 

kunnen worden en waarin resultaten bekend zijn voor gezondheid en leefomgeving? 

X Hoe verhoudt het plaatsen van windmolens xich tot de goedkeuring voor een biomasse 

centrale bij nuon? 

X "Status windmoleninitiatief K-buurt? Windmolens op flats, is dat realistisch? 

Windmolens in recreatiegebieden, is dat een optie?" 

X In hoeverre worden de plannen afgestemd met de Gemeente Diemen? 

X Is er nu een uitkomst, dat geen monopolie meer afgegeven gaat worden aan 1 netwerker. 

X De Ring A10 Noord is een potentiele locatie. Ons team werkt aan een visie voor 

ARCAM/BNA i.s.m. gemeente Amsterdam. De ring Noord ligt enkele kilometers ten zuiden van de 

officiele gemeentegrens, dus feitelijk middenin Noord. Het ziet er in onze plannen naar uit dat 

RingA10 verdwijnt als harde stadsrand. Deze achterkant zal een voorkant worden met ook 

woningen aan of op de ring. Dit verhoudt zich niet tot windmolens. Vraag: zijn jullie op de hoogte 

van ons project? 

X "ik wil graag 2 bijeenkomsten bijwonen: dinsdag 16 1e deel en maandag 22 juni 2e deel. 

Omdat ik 22 juni pas om 19.30 kan deelnemen en verwacht dat het eerste deel een inleiding is die 

bij beide bijeenkomsten hetzelfde is.." 

X Amstel III en omgeving omvat de hele wereld. Kunt u de begrenzing iets nauwkeuriger 

aangeven. Deze info ontbreekt hier helaas. 

X "Welke potentiële locatie op Zeeburgereiland wordt  bekeken? 

Ik vraag me af of in de omgeving van een definitieve plek andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld 

meer groen in de vorm van een minibos, dan geen kans meer hebben  

Ik denk aan de Oostpunt op Zeeburgereiland" 

X ik wil graag hebben over een plek en over de mogelijkheid om een zbe cooperatie te 

starten. graag ook zonnepanelen langs de snelweg en op de bedrijvenstrook. 

X vanuit Zaanstad ga ik aan de slag met de realisatie van windturbines in het 

Noordzeekanaalgebied en pv's op daken en daarom geinteresseerd in hetgeen Amsterdam gaat 

doen en dan in het bijzonder het Havengebied en de NoorderIJplas. Of is de sessie van dinsdag 16 

juni ook interessant? 

X Waar zijn de molens gepland en hoe groot zijn ze. 

X Hoe exact zijn de mogelijke locaties al bepaald en welke zijn dat? Wordt er voor wat 

betreft geluidsoverlast ook rekening gehouden met het feit dat de Gaasperplas een steeds 
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belangrijker natuurgebied wordt en er nota bene net een tunnel wordt aangelegd om het gebied 

te ontlasten? 

X Graag vooraf de mogelijke locaties en de types van de windmolen delen. 

X Is er al een initiatief voor dit zoekgebied? 

X Is er al een initiatief voor dit zoekgebied? 

X Is er al een initiatief voor dit zoekgebied? 

X "Wat zijn er al voor plannen voor windprojecten of repowering (oude windmolens 

vervangen door nieuwe en grotere turbines)  

 

Wat is de maximale bouwhoogte die aangehouden moet worden ivm met de LIB Schiphol. Heeft 

ILT ooit een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor turbines die binnen de aanvliegroute of 

radarzone liggen in de haven?" 

X Het zoekgebied voor wind ligt vooral in het Ijmeer. Er zijn ook plannen om een aantal 

eilanden en nieuwe woongebieden op dezelfde locatie te bouwen. Wat is de status van de nieuwe 

eilanden en behoort een combinatie van nieuwbouw en windmolens tot de opties? 

X Hebben jullie al in beeld welke iniatieven hier bekend zijn? Hebben zij een 

voorkeurspositie tov nieuwe initiatieven? 

X "Hoe zit het met de nieuwbouw in deze gebieden? Houden de windmolens wel genoeg 

afstand hier? En gaat het hier niet om een beschermd natuurgebied?  

 

Hebben jullie al een eerste haalbaarheidsstudie gedaan om te zien of er geen beperkingen voor 

windmolens zijn in dit gebied?" 

X Hebben jullie een haalbaarheidsstudie gedaan voor deze locatie? Hoe zit het met de 

nabijheid van Schiphol en de LIB-zones? 

X In eerdere studies van de toenmalig StadsdeelAmsterdam-Noord kwam naar voren dat  

windmolens aan de Noordzijde van Amsterdam, veel last zouden krijgen van "warrelende wind " 

vanwege de stedelijke bebouwing. Nu de bebouwing meer is geworden, vraag ik me af of dat idee 

nu alsnog wel haalbaar is?? 

X Is dit de lokatie nu slibvelden RWZI noord? 

X Wat zijn de mogelijkheden voor lokale energie coöperaties met betrekking tot de molens? 

X "Wie gaat er over de plaatsing van windmolens? Provincie of gemeente? 

Wie ‘verdient ‘ er wat aan? (Eigenaars, beleggers)? 

Op wiens initiatief? Kunnen boeren met weilanden zich nu aanmelden? En welke procedure wordt 

gevolgd?  

Wie heeft de eindregie? Over bv de landschappelijke consequenties? En de mate van 

Landschapsvervuiling? 

Bv keuze voor Gein (kleinschalige landschap) of Gaasperplas (veelgebruikt recreatiegebied)  zou 

erger zijn dan bv  keuze voor Amsterdam Rijnkanaal. Wordt er ook zo gekeken?" 

X Welke criteria bepalen een geschikte plek voor een windmolen? 

X "- Wat kost de bouw van de windmolens Gaasperplas en Driemond? 

- Welke directe en in directe gevolgen heeft de bouw van de molens voor de omwonende en de 

omgeving." 

 


