
RAADSBESLUIT 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2021, 

nummer 2021/22, 

BESLUIT: 
1. In te stemmen met de RES 1.0 NHZ. 
2. Als verdere uitwerking van het zoekgebied voor windenergie in Ouder-Amstel, 

de nog te verrichten objectieve onderzoeken naar ecologie, slagschaduw, 
geluid en trilling, en vervolgens de uitkomsten van het participatietraject, uit te 
voeren voordat besluitvorming door de raad zal plaatsvinden over het 
eventueel plaatsen van de windmolens. 

Ouder-Amstel, 27 mei 2021 

De raad voornoemd, 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

M9yr-L.W.F. Orsek- Moolenaar  evr. J. Langenacker 
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Amendement RES A4 

De gemeenteraad van Ouder-Amstel in vergadering bijeen op donderdag 27 mei 2021, 

betreffende het raadsvoorstel Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 

Constaterende dat: 

• de gemeente Ouder-Amstel de ambitie heeft om in 2040 energieneutraal te zijn; 

• de gemeente Ouder-Amstel echter niet in staat zal zijn om zelf voldoende energie op 

te wekken om aan de gehele lokale energievraag te voldoen; 

• de energieregio Noord-Holland de ambitie heeft om het aanbod van 2,7 TWh aan 

hernieuwbare energie op te wekken zoals vastgelegd in de concept-RES; 

• het college voorstelt om het gebied rond het knooppunt A2/A9 aan te wijzen als 

zoekgebied voor 

windmolens en de lussen van het knooppunt Holendrecht aan te wijzen als 

zoekgebied 

voor zon. Daarnaast streeft het college ernaar om zonnepanelen op de 

geluidsschermen langs 

de A9, op grote daken en op grote parkeerplaatsen in stedelijk gebied te krijgen; 

• ook de gemeenten Amsterdam en Ronde Venen het gebied rondom het knooppunt 

A2/A9 hebben aangewezen als zoekgebied voor windmolens, waardoor mogelijk een 

concentratie kan ontstaan van windmolens op dit gebied; 

• er een grondig haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd naar ecologie, 

geluid, trillingen, slagschaduw, gezondheid, participatie om te beoordelen of de 

windmolens op dit gebied wel realistisch zijn. 

Overwegende dat: 

• maatregelen om als gemeente Ouder-Amstel hernieuwbare energie op te wekken 

noodzakelijk zijn om de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn, te kunnen halen 
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• de voorgestelde maatregelen uit het raadsvoorstel nog niet voldoende energie 

opwekken om hieraan tegemoet te komen 

• er veel weerstand ontstaan is tegen de mogelijkheid van windmolens rondom de 

Ouderkerkerplas, van zowel inwoners van Ouder-Amstel als van Amsterdam en 

Ronde Venen 

• de windmolens geen negatieve effecten mogen hebben op de gezondheid van de 

inwoners en de ecologische omgeving 

• het goed is om rationeel, feitelijk en objectief te onderzoeken of windmolens in dit 

zoekgebied eigenlijk wel haalbaar zijn 

• dat het vaststellen van het huidige raadsvoorstel gericht is op het uitvoeren van de 

onderzoeken en dat het besluit of de windmolens er zullen komen pas genomen zal 

worden wanneer de onderzoeken zijn uitgevoerd 

• de onderzoeken om te beoordelen of de windmolens haalbaar zijn, enige tijd zullen 

duren, waardoor de onderzoeksresultaten pas bekend zullen zijn bij het 

raadsvoorstel over de RES 2.0 

• wanneer de onderzoeken eerder afgerond zijn, het college de raad daarover zal 

informeren, nog voordat een bestemmingsplanwijziging wordt opgesteld 

Besluit: 

onder toevoeging van nummer 1 aan het begin van het bestaande besluit, een beslispunt toe 

te voegen, luidend: 

2. Als verdere uitwerking van het zoekgebied voor windenergie in Ouder-Amstel, de nog te 

verrichten objectieve onderzoeken naar ecologie, slagschaduw, geluid en trilling, en 

vervolgens de uitkomsten van het participatietraject, uit te voeren voordat besluitvorming 

door de raad zal plaatsvinden over het eventueel plaatsen van de windmolens. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Lily Kreca Jan Alberts Luuk de Vre 
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