
 

 

  

Motie 

Datum raadsvergadering 27 mei 2021 

Ingekomen onder nummer 349 

Status Aangenomen 

Onderwerp Motie van de leden Khan, Van Soest en Boomsma inzake onjuiste 

afstanden van windturbines tot woonboten aan de Durgerdammerdijk 

Onderwerp 

Onjuiste afstanden van windturbines tot woonboten aan de Durgerdammerdijk 

Aan de gemeenteraad 

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:  

 

De Raad, 

 

Gehoord de discussie over het Vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland 

Zuid 

 

Constaterende dat: 

– Woonboten in eerste instantie niet zijn meegenomen in de door Pondera Consult uitgevoerde 

haalbaarheidsstudie, ook niet de woonboten te Durgerdammerdijk;   

– Het zoekgebied bij de Durgerdammerdijk voor woonbootbewoners inmiddels is aangepast; 

– Bewoners aangeven dat de op de kaart1 getrokken cirkel van 350 meter om de woonboten 

heen, niet overeenkomt met de werkelijke afstand; 

– Bewoners spreken van een kleine vertekening op de kaart met grote consequenties, omdat 

het zoekgebied van kleine omvang is. 

 

Verder constaterende dat: 

– Bewoners aangeven dat er bij de afbakening van de kaart ook geen rekening is gehouden met 

de locatiewijziging van de dichtstbijzijnde woonboot tot het zoekgebied; 

– Bewoners aangeven dat het roodgekleurde extra reservegebied ongewijzigd is gebleven en 

dat het extra reservegebied nog steeds geen 350 meter tot de woonboten te Durgerdammer-

dijk betreft2. 

 

Overwegende dat: 

– Woonboten vallen onder geluidsgevoelige objecten; 

                                                   

1 https://maps.amsterdam.nl/windzoekgebieden/?LANG=nl 

2  



 

Gemeente Amsterdam Status Aangenomen 

 Pagina 2 van 2 

– Een afstand van 350 meter noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke geluidsnormen; 

– De bewoners van Durgerdammerdijk zich zorgen maken over de schadelijke gevolgen van 

windturbines op hun gezondheid en die van hun kinderen. 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders 

De voorkeursgebieden, reservegebieden en extra reservegebieden nabij Durgerdammerdijk te 

herzien en zodanig aan te passen dat boven alle twijfel kan worden uitgesloten dat de afstand van 

windturbine tot woonboten minder dan 350 meter is. 

Indieners 
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