
V
e

rs
la

g
 b

ij
e

e
n

k
o

m
s
t 

K
B

G
 Z

u
id

o
o

s
t 

R
E

S
 A

m
s
te

rd
a

m
 

 

 

1 
 

 

Doel bijeenkomst  
Op 22 november jl. vond de eerste bijeenkomst plaats van de klankbordgroep Zuidoost van de 
Regionale Energiestrategie (RES) wind Amsterdam onder leiding van Marc Rijnveld (Public 
Mediation). Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaking met de leden van de 
klankbordgroep. De opzet van het besluitvormingsproces van de RES wind Amsterdam en de rol 
van de klankbordgroepen in de Reflectiefase zijn tijdens de bijeenkomst toegelicht. Daarnaast is 
de agenda voor de aankomende bijeenkomsten besproken.    
 

Kennismaking 
De bijeenkomst werd afgetrapt met een kennismakingsronde waarin de leden inzicht gaven in 
hun relatie met Amsterdam Zuidoost, wat zij belangrijk vinden in de discussie over windmolens 
(in Amsterdam Zuidoost) en in het participatieproces. Dirk de Jager van het dagelijks bestuur van 
stadsdeel Zuidoost en wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg van de gemeente Diemen 
heetten de deelnemers welkom.   
 

Welkom  
Vanuit stadsdeel Zuidoost was bestuurslid Dirk de Jager aanwezig voor deze eerste bijeenkomst. 
Hij heette alle leden van de klankbordgroep welkom, ook namens wethouder Sikkes-van den 
Berg van Diemen. Hij benadrukte het belang van zoveel mogelijk in samenhang kijken naar het 
vraagstuk met de omliggende gemeenten. Het is een ingewikkeld onderwerp, met invloed op 
gezondheid, leefbaarheid en natuur en ecologie in het gebied. Dat zijn onderwerpen waar de 
gemeenten veel waarde aan hechten. Tegelijkertijd hebben zij de opgave om bij te dragen aan 
de energietransitie. Dit zijn complexe afwegingen en daarom heeft de gemeente de leden van de 
klankbordgroep gevraagd om de essentiële punten te benoemen waar rekening mee gehouden 
moet worden bij het maken van de uiteindelijke afweging over waar en of en onder welke 
voorwaarden er windmolens zouden kunnen komen in Zuidoost. Hij wenste de groep veel succes 
en wijsheid toe in de komende bijeenkomsten.   
 
Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg voegde daaraantoe dat ze hoopten te laten zien dat er 
contact is tussen de aangrenzende gemeenten, om te voorkomen dat bewoners en de natuur 
onevenredig belast zouden worden wegens gebrek aan communicatie. De gemeenten die om de 
Diemerscheg heen liggen hebben regelmatig contact.  
 
Een lid van de klankbordgroep herinnerde Dirk de Jager aan zijn uitspraak, gedaan op 20 april 
2021, dat er geen windmolens geplaatst worden als er onaanvaardbare gezondheidsrisico’s 
bestaan. De heer de Jager gaf aan nog steeds achter deze uitspraak te staan.   
 

Belangrijk in de discussie over windmolens 
De leden van de klankbordgroep hebben tijdens de kennismaking toegelicht wat zij belangrijk 
vinden in de discussie over windmolens (in Zuidoost). Onderstaand staan de punten die ter 
sprake zijn gebracht door de individuele leden. Sommige, maar niet alle punten, worden gedeeld 
door meerdere leden. Deze lijst biedt een introductie in, maar geen compleet overzicht van, wat 
de deelnemers in deze discussie belangrijk vinden. De punten staan op willekeurige volgorde.  
 

 De leden van de klankbordgroep maken zich zorgen over de gezondheid van 
omwonenden. Deze mag niet in gevaar worden gebracht door bijvoorbeeld 
geluidsoverlast van de windmolens. Ook de gehanteerde afstandsnorm, 350 meter tot 
geluidsgevoelige bestemmingen als woningen, leidt tot veel vragen. Leden vinden dat 
deze norm niet versoepeld had mogen worden. 

Verslag bijeenkomst KBG Zuidoost  
LET OP: niet geaccordeerd door klankbordgroep.   

Datum: 22.11.2021 
Auteur: Nadine Lodder 
Verslag niet geaccordeerd door 
klankbordgroep 
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 Ook werd opgemerkt dat bijvoorbeeld windmolens op de locatie langs de A9 bij de 
Diemerscheg zouden grenzen aan plekken waar veel huurwoningen zijn. Huurwoningen 
zijn vaker slecht geïsoleerd waardoor de impact op de omwonenden nog groter zal zijn.  

 Daarnaast zijn er grote zorgen over de natuur in de omgeving, zoals bij de Hoge Dijk. Dit 
heeft betrekking op zowel de waarde van de natuur (bijvoorbeeld van het trekvogelpad) 
als op de recreatiefunctie voor mensen uit de omgeving, en met name bewoners van 
Zuidoost. Ook is verwezen naar het in ontwikkeling zijnde en reeds geplande 
natuurcompensatiegebied in de Bloemendalerpolder, ’t Breedland, en de eendenkooi dat 
langs het Amsterdam- Rijnkanaal ligt in Weesp. 

 Het is belangrijk dat er onafhankelijk aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd naar de 
gezondheidseffecten van windturbines. Leden van de klankbordgroep krijgen via de 
media mee dat er nog veel onbekend is als het gaat om de effecten van windmolens. Op 
landelijk politiek niveau is ingestemd door de Tweede Kamer met de motie 
Erkens/Leijten over onderzoek naar de effecten van verschillende afstandsnormen op de 
gezondheid en leefkwaliteit. De resultaten daarvan zouden mee moeten worden 
genomen in de verdere concretisering van de RES’en.  

 Door een lid van de klankbordgroep werd geopperd om voor alle zoeklocaties een (pre-
)MER uit te voeren, om deze informatie mee te nemen in het afwegingskader. De milieu-
effecten voor alle locaties/zoekgebieden zouden bekend moeten zijn bij de raad voordat 
er besluiten genomen kunnen worden.  

 Er is behoefte aan een totaaloverzicht van de plannen van de aangrenzende gemeenten 
in dit gebied. Ook toekomstige wijken en woningen moeten meegenomen worden in de 
gebruikte kaarten en tekeningen.  

 Het is belangrijk om woningbouwopgaven in de omgeving, zoals Weespersluis (waarvoor 
een onherroepelijk bestemmingsplan is; circa 300 van de circa 3.000 woningen zijn 
reeds opgeleverd en bewoond), mee te nemen in de afweging. Ook voor die bewoners 
moet er in de toekomst een prettig en leefbaar woongebied zijn.  

 De bewoners van buurgemeenten zijn geschrokken dat de gemeente de windmolens aan 
de grenzen van de stad plaatst, waardoor zij er juist last van hebben. 

 De tuinders vinden het onrechtvaardig dat juist volkstuinders die het vaker minder goed 
hebben en baat hebben bij deze groene natuur, te maken krijgen met windmolens dicht 
bij hun tuinen. De volkstuinen leveren met elkaar een grote bijdrage aan de natuur en 
biodiversiteit in de stad. Vaak wonen tuinders een half jaar op de tuin. Ook gebruiken zij 
de tuinen voor vakantie dichtbij huis, omdat zij niet de middelen hebben om op vakantie 
te gaan of omdat zij ervoor kiezen om klimaatredenen.  

 Jongeren moeten mee kunnen praten over hun toekomstige leefomgeving. De jongeren 
van JongRes onderschrijven de ambitie van de gemeenteraad. In Zuidoost zijn 
verschillende jongerentafels gehouden door JongRES om hierover in gesprek te gaan. 
Deze RES-jongeren vinden het belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan naar 
mogelijke gezondheidsrisico’s. Bij uitsluitsel daarover vinden de RES-jongeren echter dat 
het mogelijk moet zijn om windmolens te plaatsen in een stedelijke omgeving. 

 Door een lid van de klankbordgroep wordt het belangrijk gevonden om energie lokaal op 
te wekken omdat er lokaal steeds meer energie gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor 
elektrische auto’s. 

 Een lid van de klankbordgroep gaf aan zorgen te hebben over hoe de instanties omgaan 
met de kennis over gezondheidsrisico’s. Het wordt ervaren dat overheden omwonenden 
niet beschermen door bijvoorbeeld veiligheidsmarges in te bouwen, maar deze juist zo 
krap mogelijk definiëren. Niet de bewoners maar het doel zou vooropgesteld worden.  

 Een ander lid van de klankbordgroep deelde de zorg dat de gemeente wil doorzetten en 
dat er enkel locaties overblijven waar weinig weerstand is, omdat bewoners daar minder 
invloed hebben.  

 Het lokaal delen in het eigenaarschap wordt belangrijk gevonden. Er zijn zorgen dat niet 
de direct omwonenden mee kunnen profiteren, maar juist meer vermogende inwoners 
van de stad die niet de lasten van de windmolens ervaren. Het doel van 50% lokale 
participatie mag niet onrechtvaardig worden gebruikt.  

 De suggestie wordt gedaan om voor alle zoekgebieden, voorafgaand aan de 
besluitvorming in de raad over het afwegingskader, een soort pré-MER uit te voeren, 
zodat de milieueffecten voor álle zoekgebieden meegewogen kunnen worden, 
vooruitlopend op het besluit om sommige zoekgebieden af te laten vallen en andere aan 
te wijzen als definitieve locatie. 
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Belangrijk in het participatieproces 
De leden van de klankbordgroep hebben ook toegelicht wat zij belangrijk vinden in het 
participatieproces van de RES Amsterdam. Onderstaand staan de punten die ter sprake zijn 
gebracht door de individuele leden. Sommige, maar niet alle punten, worden gedeeld door 
meerdere leden. Deze lijst biedt hier een introductie in, maar geen compleet overzicht van wat de 
deelnemers belangrijk vinden. De punten staan op willekeurige volgorde. 
 

 Bewoners uit Zuidoost moeten betrokken worden in het participatieproces. Belangrijk is 
daarbij dat er wordt geparticipeerd door een representatieve groep bewoners van 
Zuidoost. Zo moeten er bijvoorbeeld inwoners van de Surinaamse gemeenschap en 
sociale huurders deelnemen. Er werd opgemerkt dat de diversiteit van bewoners in de 
wijk niet terug te zien is in de klankbordgroep.  

 Het belang van een democratisch proces werd benadrukt. Leden van de klankbordgroep 
waren zeer verbaasd dat er ondanks alle kritische geluiden toch zoekgebieden zijn 
aangewezen die op 350 meter van woningen liggen. Meerdere leden voelen zich niet als 
bewoners vertegenwoordigd in de discussie over windmolens. 

 Participatie moet een eerlijk proces zijn waarin de gemeente oprecht naar bewoners 
luistert, hen zo vroeg mogelijk bij het gesprek betrekt, en hen op de hoogte houdt.  

 Het mag geen ‘check the box’ participatieproces zijn. De leden willen echt invloed 
kunnen hebben. Zij willen de dialoog aangaan en dat het duidelijk is wat de uitkomst is 
van dit traject.  Sommige leden zijn sceptisch over dit traject en anderen hopen dat de 
gemeente het vertrouwen juist terug zal winnen.   

 Ook met belanghebbenden uit de omgeving van Amsterdam moet rekening gehouden 
worden. 

 Jongeren moeten mee kunnen praten over hun toekomstige leefomgeving.  

 Leden willen mee kunnen praten over of, waar en onder welke voorwaarden windmolens 
geplaatst in Zuidoost zou kunnen worden. Ze willen dat er plekken aangewezen kunnen 
worden die ongeschikt zijn.  

 Het is van belang om kennis te delen over ervaringen en (lopende) onderzoeken met 
betrekking tot de ontwikkeling van windmolens. Daarbij moet in samenhang met andere 
gemeenten plannen gemaakt worden.  

 Er is opgeroepen om naar alternatieven te kijken dan windmolens, bijvoorbeeld 
zonnepanelen en buurtbatterijen.  

 De bijeenkomsten van de klankbordgroep moeten tijdig gepland worden. Ook moet ter 
voorbereiding de informatie voor de bijeenkomsten en de notulen van de afgelopen 
bijeenkomst op tijd beschikbaar zijn.   

 

De klankbordgroep 
 

Doel  
In totaal zijn er zeven klankbordgroepen: Eén stedelijke, één per windrichting van de 
zoekgebieden (Nieuw-West, Noord, Oost en Zuidoost) en twee klankbordgroepen die de 
expertgroepen Natuur en Gezondheid begeleiden. In de klankbordgroep komen verschillende 
belangen en perspectieven samen. De leden van de klankbordgroep nemen deel op persoonlijke 
titel, tenzij hier zelf eigen afspraken over hebben gemaakt met een achterban. Zij 
vertegenwoordigen ieder een belang, een perspectief. Het doel is niet om met de klankbordgroep 
tot overeenstemming of tot een eensluidend advies te komen, maar juist om de verschillende 
belangen en perspectieven te horen en een stem te geven in het proces. Ruimte voor dialoog om 
inzicht en begrip te krijgen in ieders perspectief.  
 
Deze klankbordgroep brengt het perspectief van belanghebbenden in Zuidoost en aangrenzende 
gebieden in en geeft mee waar rekening mee gehouden moet worden in de afweging over 
windmolens en bij de participatie in de volgende fase. In de aankomende bijeenkomst zal de 
klankbordgroep het onderzoek naar de leefomgeving in Zuidoost bespreken en daar een reactie 
op meegeven. De klankbordgroep heeft aangegeven meer duidelijk te willen over haar rol.  
 

Perspectieven 
Aan de klankbordgroep is gevraagd of zij nog perspectieven misten in de groep. Zoals eerder 
benoemd zien de leden van de klankbordgroep de diversiteit van bewoners in de wijk niet terug 

in deze groep. Het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) heeft de 
selectie van de leden van de klankbordgroepen gemaakt. Bij de selectie is de NPBO afhankelijk 
geweest van welke personen zich hebben aangemeld en daarbij mochten zij niet vragen naar of 
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selecteren op basis van afkomst. Een lid van de klankbordgroep stelde voor om in ieder geval 
iemand van de Surinaamse gemeenschap in Zuidoost uit te nodigen om deel te nemen. Daarbij 
neemt Public Mediation contact op met de leden die ontbraken tijdens de eerste bijeenkomst. 
 

Spelregels  
Voor de klankbordgroep gelden een aantal spelregels:  
 

 Veiligheid (Chatham House Rule): alles wat in de bijeenkomst gezegd wordt mag worden 
gebruikt, maar niet herleidbaar tot persoon.  

 Luisteren om te begrijpen en leren: bevraag elkaar en spreek vanuit uw eigen ervaring  

 Representatie: vanuit belangenstroom, op eigen persoonlijke titel  

 Communicatie en verslaglegging wordt gedaan door Public Mediation. Het verslag is niet 
woordelijk.  

 Aanwezigheid: leden nemen zoveel mogelijk zelf deel aan de bijeenkomsten. In het geval 
dat vervanging nodig is, kan dit gecommuniceerd worden aan Public Mediation.   

 

Proces en activiteiten reflectiefase RES wind Amsterdam  
Het besluitvormingsproces van de RES wind Amsterdam is tijdens de bijeenkomst kort toegelicht 
door Juliane Kurschner (coördinator team RES Amsterdam). Dit proces bestaat uit de 
reflectiefase en de planvoorbereidingsfase.  
 

Reflectiefase 
Bij vaststelling van de RES 1.0 in mei 2021 heeft de gemeenteraad van Amsterdam een 
aanvullende ambitie van 50 megawatt opwekking door windturbines vastgesteld. Daarnaast zijn 
zoekgebieden aangewezen waar mogelijkheden worden gezien om windmolens te realiseren. De 
vaststelling riep een levendige discussie op. De gemeente heeft in reactie daarop een 
reflectiefase ingesteld. Hierin wordt extra de tijd te genomen om te luisteren naar de zorgen en 
behoeften van belanghebbenden in de stad en om alle informatie op stedelijk en lokaal niveau 
(per zoekgebied) te verzamelen, die later een rol moet spelen bij de besluitvorming over concrete 
locaties in de zoekgebieden. Waar moet rekening mee gehouden worden bij beslissingen over de 
plaatsing van windmolens in Amsterdam?  
 
Hiervoor vinden verschillende activiteiten plaats gedurende de reflectiefase, die loopt tot april 
2022:  

 Een online raadpleging (PWE) 

 Onderzoek naar de leefomgeving in workshops 

 Expertgroepen die advies geven over de onderwerpen gezondheid en natuur 

 Zeven klankbordgroepen: op stedelijk en lokaal niveau en voor de expertgroepen 
gezondheid en natuur  

 Evaluatie van de participatiestappen tot nu toe 
 

Opmerking klankbordgroep 
Het verbaast de klankbordgroep dat er geen zoekgebieden af kunnen vallen tijdens de 
reflectiefase.  
 

Online raadpleging (PWE) 
In de online raadpleging worden deelnemers betrokken bij een keuzevraagstuk. Door keuzes te 
maken, als het ware op de stoel van de bestuurder, kunnen ze voorkeuren aangeven, deze 
toelichten en eigen ideeën aandragen. Door een lid van de klankbordgroep werd opgemerkt dat 
toekomstige bewoners, van gebieden waar woningen gerealiseerd gaan worden, niet mee 
kunnen doen met dergelijke instrumenten. De ontwikkelaar kan wel op basis van de doelgroepen 
profielen maken van wat toekomstige bewoners belangrijk vinden.  
 

Onderzoek naar de leefomgeving 
In workshops hebben bewoners en andere gebruikers van gebieden, zoals ze er nu zijn, aan kun 
geven wat voor hen belangrijke kenmerken zijn voor hun buurt en welke effecten zij verwachten 
bij een windmolen in die omgeving. Op verschillende manieren is hierover gecommuniceerd: 
door te flyeren in de directe omgeving (om groepen te bereiken die eerder onvoldoende waren 
gehoord) en daarna via brieven en de netwerken van de stadsdelen. Op zaterdag 27 november 
vinden drie extra inloopworkshops plaats op drie locaties van de Openbare Bibliotheek in de 
stad.  
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In de klankbordgroep is opgemerkt dat de natuur- en recreatiegebieden die gepland staan in de 
Bloemendalerpolder van Weesp niet meegenomen worden in dit onderzoek, zowel niet in de 
vragen en kaarten maar ook in de antwoorden van deelnemers, omdat deze nog niet gebruikt 
kunnen worden. Windmolens in de zoekgebieden zouden echter wel een grote impact kunnen 
hebben op de ervaring en kwaliteit van die gebieden, Dit zal nu niet terugkomen in de resultaten 
van het onderzoek.   
 

Expertgroepen Gezondheid en Natuur  
Omdat er vele zorgen zijn over de thema’s gezondheid en natuur en omdat de feitenkennis 
verschillend geïnterpreteerd wordt, zijn twee expertgroepen ingesteld onder leiding van 
onafhankelijke voorzitters. Voor de samenstelling van de groepen zijn experts voorgedragen door 
o.a. energiecoöperaties, Windalarm en bezorgde artsen. De experts gaan, voor de 
respectievelijke thema’s, in gesprek over bestaande wet- en regelgeving, de 
milieueffectenrapportage en aanvullende onderzoeken en beleid. Het is niet mogelijk om ook in 
alle lokale klankbordgroepen de thema’s gezondheid en natuur afzonderlijk te behandelen. Wel 
kunnen specifieke lokale aspecten hierin meegegeven worden.  
 
De expertgroep gaat bepalen welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden in de 
planvoorbereidingsfase, wanneer er in opdracht van een initiatiefnemer onderzoek wordt 
uitgevoerd op een specifieke locatie. Deze onderzoeken, vastgelegd in de notitie reikwijdte en 
detailniveau (NRD), worden uitgevoerd voorafgaand aan de vergunningverlening. Ook de NRD 
wordt ter inzage gelegd zodat eenieder daarop kan reageren.  
 

Producten reflectiefase 
De reflectiefase levert drie producten op: het afwegingskader, richtlijnen voor participatie en 
richtlijnen voor governance. Het afwegingskader en de richtlijnen komen bovenop het wettelijk 
kader dat er al is.  
 

Afwegingskader 
Alle informatie uit de activiteiten en uit eerdere inspraakrondes wordt gebundeld in een 
afwegingskader dat in januari 2022 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In dit 
afwegingskader wordt de informatie gebundeld die bestuurders en de gemeenteraad nodig 
hebben om een goede afweging te kunnen maken over de ontwikkeling van windturbines op een 
locatie in een zoekgebied. Dit afwegingskader is geen beslisboom waar uitkomt of een locatie 
wel of niet geschikt is. Het biedt een overzicht van de kenmerken die belangrijk zijn om mee te 
nemen in de afweging over het wel of niet plaatsen van een windmolen. De vier hoofdthema’s 
zijn: 1) leefomgeving, 2) maatschappelijke betrokkenheid en democratische legitimatie, 3) CO2-
doelstelling en 4) samenhangend en betaalbaar energiesysteem.  
 
De leden van de klankbordgroep hebben tijdens de bijeenkomst duidelijk aangegeven dat zij mee 
willen praten over het afwegingskader. Er zijn zorgen omdat dit aanstaande december afgerond 
wordt. De leden van de klankbordgroep willen dat de tijd wordt genomen om hierover met alle 
klankbordgroepen goed in gesprek te gaan. Het afwegingskader wordt in ieder geval behandeld 
in de stedelijke klankbordgroep. Er gaat gekeken worden of dit ook georganiseerd kan worden 
voor de lokale klankbordgroepen.   
 

Handreiking participatie en sturing 
Met de klankbordgroepen en expertgroepen wordt daarnaast gekeken naar wat belangrijk is als 
een initiatiefnemer zich meldt in de vervolgfase. Dit heeft betrekking op hoe belanghebbenden 
worden betrokken in het vervolg (waar kan de gemeente op toezien bij de participatie, zodat 
bewoners niet het gevoel krijgen dat zij er alleen voor staan en dat de gemeente zich terugtrekt), 
de rol van de gemeente in relatie tot belanghebbenden en initiatiefnemers, en samenwerking 
tussen RES partners en mede-overheden. Deze richtlijnen voor participatie en governance 
worden gebundeld in een handreiking participatie en sturing.  
 

Planvoorbereiding 
Na de reflectiefase begint de planvoorbereiding. Daarin kunnen initiatiefnemers de gemeente 
benaderen met het verzoek om windturbines te ontwikkelen. Na het tekenen van een 
intentieovereenkomst moet de initiatiefnemer in die fase een participatieplan opstellen. Dat moet 
door het College van B&W goedgekeurd worden en vervolgens conform uitgevoerd worden door 
de initiatiefnemer. In deze fase worden in opdracht van de initiatiefnemer, na vaststelling van de 
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notitie reikwijdte en detailniveau (NRD), onderzoeken naar de effecten op o.a. natuur en 
gezondheid uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken worden gebundeld in de 
milieueffectenrapportage (MER) en voorgelegd aan de gemeenteraad voor de 
vergunningverlening. 
 

Volgende bijeenkomst en afspraken  
In totaal vinden er zes bijeenkomsten plaats met de klankbordgroep Zuidoost. De volgende 
bijeenkomst staat gepland voor 1 december a.s. van 19.00 tot 21.00u. Tijdens deze bijeenkomst 
staat het onderzoek naar de leefomgeving (context mapping) in Zuidoost centraal.  
 
Aan het eind van de bijeenkomst gaven meerdere leden van de klankbordgroep aan te twijfelen 
of het zin had voor hen om deel te nemen aan deze klankbordgroep. Dit kwam o.a. voort uit dat 
het nog onduidelijk was of zij als lokale groep input konden geven op het afwegingskader en dat 
zaken rondom gezondheid worden besproken in de klankbordgroep en expertgroep voor 
gezondheid. De zeven klankbordgroepen (stedelijk, vier windrichtingen, gezondheid en natuur) 
hebben in de reflectiefase elk een eigen focus. De stedelijke klankbordgroep kijkt hierbij vooral 
mee met zaken die voor de hele stad spelen, zoals de online raadpleging (PWE) en het 
afwegingskader. Bij de lokale klankbordgroepen ligt de focus op wat er in een specifiek gebied 
speelt.  
 

Afspraken  
 De komende bijeenkomsten vinden plaats op een later tijdstip, van 19.00 tot 21.00u. 

 De presentatie van de bijeenkomsten worden gedeeld met de groep. 

 Voor de volgende bijeenkomst wordt de meerwaarde en het doel van de klankbordgroep 
geagendeerd.  

 Leden van de klankbordgroep kunnen vragen die zij tijdens de bijeenkomst niet meer 
konden stellen mailen aan nadine@public-mediation.nl  

 Public Mediation en de gemeente gaan kijken of het afwegingskader ook in de lokale 
klankbordgroepen besproken kan worden. [Inmiddels is duidelijk dat het afwegingskader 
tijdens de derde bijeenkomst van de klankbordgroep Zuidoost in december toegelicht en 
besproken zal worden.] 

 Public Mediation heeft contact over het uitnodigen van een lid van de Surinaamse 
gemeenschap in Zuidoost voor de klankbordgroep.  

 Public Mediation neemt contact op met de leden die ontbraken tijdens de eerste 
bijeenkomst. 

 De toelichting van Populytics op de online raadpleging (PWE) wordt gedeeld.  

 De MS Teams chat wordt geanonimiseerd opgenomen in het verslag.  
 

Bijlage 1: Lijst met aanwezigen  
 

Aanwezig (perspectieven) 
Bewoners Weespersluis  
Bewonerscommissie Eigen Haard HoefijzerPlus  
Bewonersgroep Stammerdijk Diemen  
Buurtbewoner Gein  
Buurtbewoner Zuidoost  
Diemerwind 
GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis  
JongRES 
Leesclub Zuidoost  
StichtingErfAbcoudermeer  
StopWindturbinesGein  
Veenwind (de Ronde Venen) 
Vereniging Gein3Dorp  
Volkstuinvereniging Frankendael  
Volkstuinvereniging Linnaeus  
 
Dirk de Jager (Gemeente Amsterdam, Dagelijks Bestuur stadsdeel Zuidoost) 
Matthijs Sikkes-van den Berg – (Gemeente Diemen, wethouder) 
Markus Schmid – (Gemeente Diemen) 
 
Juliane Kurschner (Gemeente Amsterdam, team RES Amsterdam) 

mailto:nadine@public-mediation.nl
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Otto van den Berg (Gemeente Amsterdam, team RES Amsterdam) 
Marc Rijnveld (Public Mediation) 
Nadine Lodder (Public Mediation) 
 

Afwezig 
Bewonersvereniging Holendrecht Oost  
Buurtbewoner Holendrecht  
 

Bijlage 2: MS Teams chat 
 
[22/11/2021 16:50] Start meeting  
[22/11/2021 16:58] [naam], mag ik vragen wat uw relatie is met Zuidoost? Ik heb uw naam niet 
doorgekregen 
[22/11/2021 16:58] Ik ben er namens de GEM Bloemendalerpolder, verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van Weespersluis. 
[22/11/2021 16:59] Dank [naam]! 
[22/11/2021 16:59] [naam] stond voor ons op de lijst. Ik ben vandaag in zijn plaats. 
[22/11/2021 17:00] Super! Ik noteer het 
[22/11/2021 17:00] Wat was de vraag in de chat?  
[22/11/2021 17:04] Beste allen, ik moet me helaas vanaf 18.45 laten excuseren vanavond 
[22/11/2021 17:21] Mijn camera wil niet aan, ik weet niet waarom. Ik ben [naam], voorzitter van 
vtv Frankendael.  
[22/11/2021 17:33] Dat is een heel goed punt; toekomstige woningbouw moet meegenomen 
worden  
[22/11/2021 17:54] ik moet de bijeenkoimst helaas verlaten  
[22/11/2021 18:00] Ik zou ook wel iets aan Ian willen vragen, maar dat komt misschien nog wel. 

 
[22/11/2021 18:01] [naam], ik ga reageren op de chat, vind je dat goed? 
[22/11/2021 18:02] Nou, ik vind het wel leuk als de anderen jouw reactie ook horen. Dus we 
houde je reactie tegoed?  
[22/11/2021 18:05] Beste mensen, ik ga de chat nu verlaten. Goed gesprek en succes gewenst. 
Ben benieuwd naar de uitkomsten. Met vriendelijke groet, [naam].  
[22/11/2021 18:05] Met alle respect voor de inzet van [naam], maar er zijn ook echte én 
belanghebbende jongeren die in Zuidoost wonen. Die zich net zulke zorgen maken over hun 
toekomst en een snelle transitie naar duurzame energie als [naam] en de meeste andere 
Amsterdammers. Gemiste kans om niet te werven onder de +/- 60.000 jongeren in 
ons stadsdeel!  
 [22/11/2021 18:17] Ik ga er ook tussenuit. Ter info: ik ben ambtenaar van de gemeente Diemen. 
Diemen heeft ook zoekgebieden voor windenergie in het Diemerbos. Ik was hier aanwezig om te 
laten zien dat Diemen en Amsterdam hierover ook ambtelijk goed onderling contact hebben. 
Verder wilde ik nog even laten weten dat ik altijd bereikbaar ben voor vragen [emailadres]. Ik 
wens jullie nog een fijne avond!  

[22/11/2021 18:18] Ik laat mijn camera even uit, dan kan ik stiekem dineren , anders wordt 
het te kort op mijn sportles vanavond. 
[22/11/2021 18:19] Alle argumenten die ik nu hoor, zijn ook al lang bij de gemeente bekend. Wat 
voegt dit platform nog toe?  
22/11/2021 18:20] Ik ga zo even naar huis rijden. Kan dan niet spreken.  
[22/11/2021 18:26] Ja, staat in beeld 
[22/11/2021 18:29] Vraag aan [naam]: zou de Gezondheids Effect Analyse niet in een veel 
eerder stadium plaats moeten vinden? Dus voorafgaand aan de inschrijvingen van 
initiatiefnemers? 
[22/11/2021 18:30] Wachten met besluitvorming tot er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. 
De verwachting is b.v. dat GroenLinks zal worden weggevaagd vanwege houding van wethouder 
Van Doorninck.  
[22/11/2021 18:34] @[naam], wij staan zeker voor het niet uitsluiten van andere kansrijke 
technieken. Maar de RES gaat over grootschalige duurzame opwek en bewezen technieken. Dat 
is in het geval van de RES zon en wind op land. De ambitie van de RES is ook tot stand gebracht 
door op die technieken te focussen. Wij vinden dat de ambitie die is vastgesteld door de raad hoe 
dan ook gehaald moet worden om ook de toekomstige generatie de mogelijkheid te geven om te 
wonen in Amsterdam / Nederland zonder natte voeten te krijgen. [22/11/2021 18:36]  
@[naam], het is nog knap lastig om een groep jongeren te bereiken en te enthousiasmeren voor 
dit thema. In Diemen hebben we een jongere tafel gehouden over de energietransitie en 
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jongerenparticipatie daarin. Er is toen een aangetekende brief gegaan naar 1000en de jongeren 
tussen 18-35. Uiteindelijke resultaat: 7 jongeren die kwamen inspreken. Andere middelen moeten 
worden ingezet om ook ons om tafel te krijgen. In grotere getale.  
[22/11/2021 18:38] 27 november 3 inkoopworkshops in Zuidoost, Noord en Nieuw-West. Deze 
workshops vinden alle 3 plaats op een Openbare Bibliotheek (OBA) locatie:OBA Reigersbos, 
Rossumplein 1, 1106 AX Amsterdam 
OBA Geuzenveld, Albardakade 3, 1067DD Amsterdam 
OBA Waterland, Waterlandplein 302, 1024 NB Amsterdam 
U kunt binnenlopen tussen 11.00 en 15.00 uur en meedoen door het (workshop) werkboek in te 
vullen.  
[22/11/2021 18:38] @[naam]: ik help graag mee jongerenparticipatie in Zuidoost te organiseren. 
Ik verwacht van de gemeente dan wel dat alle informatie over energie, verbruik, gezondheid, 
natuur etc. etc. op tafel komen.  
[22/11/2021 18:39] komen=komt 
[22/11/2021 18:42] Moet jullie helaas verlaten. dank en tot de volgende sessie!  
[22/11/2021 18:45] Ik moet er helaas precies om 19u uit, het gebouw waarin ik zit sluit. 
[22/11/2021 18:45] Moeten we de landel8jke regelgeving niet afwachten  
[22/11/2021 18:45] Wij doen daar ook graag aan mee [naam]! Dus laten we het gesprek 
volgende week continueren  
[22/11/2021 18:50] 1 december inderdaad 
[22/11/2021 18:51] Waar gaan we het dan wel over hebben?  
[22/11/2021 18:52] Ik moet er ook van tussen. Zou er iemand willen doorpraten dan kan dat via 
nh-zuid@jongresnederland.nl  
[22/11/2021 18:57] Ik heb nog een aanvullende vraag over de NRD. 
[22/11/2021 19:02] We worden in een fuik gedreven. Het afwegingskader zijn geen harde eisen, 
maar een opsomming van dingen die een rol kunnen gaan spelen. Daarna moeten de bewoners 
het alsnog uitvechten met de organisaties die windturbines willen plaatsen. Er worden geen 
zoekgebieden hiervan uitgesloten, ook Zuidoost niet!  
[22/11/2021 19:04] U kunt de vragen aan mij mailen: nadine@public-mediation.nl  
[22/11/2021 19:05] Ik moet echt weg. Ik zie alles graag via de mail verschijnen. B.v.d.! 
[22/11/2021 19:06] Het is belangrijk dat Zuidoost wordt betrokken bij het algemene 
overkoepelende afwegingskader, aangezien meerdere zoekgebieden in Zuidoost liggen.  
[22/11/2021 19:06] Ik onderschrijf helemaal de opmerkingen van [naam], maar komen de 

anderen ook aan bod? Ik heb een heleboel vragen, maar wil vooral weten wat het nut heeft van 
deze bijeenkomst. Er zijn 12 personen die allemaal aangeven dat ze geen windturbines willen. 
Wat wordt daarmee gedaan? Dat wil ik weten voordat ik weer een avond vrijmaak? Graag een 
helder antwoord voor volgende keer. Verder wil ik graag weten of de 17 Windturbines een 
ambitie zijn of een vaststaand doel? Er wordt gezegd ambitie, maar wethouder lijkt niet met 
minder genoegen te willen nemen. Ik wil weten waarom de gemeente een begrenzing aangeeft 

op het beschikbare budget? Verduurzaming mag iets kosten toch? Ik wil graag meegeven dat de 
Windturbines niet ten kosten mogen gaan van hoogwaardige natuur.  
[22/11/2021 19:06] Vragen over de NRD: Daarop is inspraak mogelijk. Het is een vrij technisch 
document. Is het een idee om een toelichting te geven in de klankbordgroep, naast de formele 
inspraak? Komen er nog extra inspraakacitiviteiten op de NRD? Komt er een NRD per 
zoeklocatie of één NRD voor alle gebieden samen? 
[22/11/2021 19:06] Motie erkens en leijten , hoe wordt deze meegenomen in het afwegingskader.  
[22/11/2021 19:07] Ik moet nu ook weg.  
[22/11/2021 19:08] Ik moet er helaas nu echt uit, tot de / een volgende keer! 
[22/11/2021 19:16] Waarom zit IJburg in de stedelijke klankbordgroep als zij niet meer als 
zoekgebied meegenomen worden  
[22/11/2021 19:19] Door wie, wanneer en op basis waarvan worden de exacte locaties en 
hoeveelheid windturbines bepaald? 
[22/11/2021 19:40] Einde meeting 
 
 

mailto:nadine@public-mediation.nl

