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Nieuwsbrief Werkgroep Windturbines  

 

Activiteiten gemeente Amsterdam in de reflectiefase 

 

                          
 

De reflectiefase (november 2021 – maart 2022) 

De gemeente Amsterdam heeft de RES 1.0 vastgesteld. Dit houdt in dat de zoekgebieden 

zijn goedgekeurd en dat in deze gebieden gekeken wordt naar plaatsing van 17 

windturbines met een hoogte van minimaal 150 meter, 8 in de haven en de overige 9 zeer 

dicht bij woningen (volgens de kaarten van de zoekgebieden van de gemeente op 350 

meter), zeer dicht bij volkstuinparken (soms óp de volkstuinparken en zonder inachtneming 

van 198 meter veiligheidsafstand) en in het schaarse groen van Amsterdam. Bewoners en 

tuinders van de voorkeurszoekgebieden hebben op alle mogelijke manieren bezwaar 

gemaakt tegen deze plannen, met als kern hun zorgen om de gezondheid en de natuur. 

Tijdens demonstraties, bij allerlei (zogenaamde) participatiebijeenkomsten en niet te 

vergeten door de honderden insprekers in de commissie Financiën, Economie en 

Duurzaamheid (FED) en bij de Provinciale staten zijn de bezwaren naar voren gebracht. 

Niets van deze input is in de plannen teruggekomen.  

Op 15 juni jl. is door de Tweede Kamer met grote meerderheid (133 van 150 stemmen) de 

motie Erkens/Leijten aangenomen voor meer onderzoek naar de afstandsnormen voor 

windmolens op land. Op 5 juli jl. is in de Provinciale Staten Noord-Holland unaniem een 

motie aangenomen waarbij de volkstuinparken met nachtverblijfvergunning als kwetsbaar 

object dienen te worden beschouwd. Met beide moties is niets gedaan. 

Het compleet negeren van de bezwaren van bewoners en tuinders uit de zoekgebieden 

heeft geleid tot zorgen in de gemeenteraad. De wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en 

Duurzaamheid, mevrouw Marieke van Doorninck heeft daarop besloten een tussenfase in te 

lassen, de Reflectiefase, met als doel input te verzamelen voor een gemeentelijk 

afwegingskader voor de plaatsing van windturbines. De Reflectiefase bestaat uit 

buurtworkshops, een online enquête en klankbordgroepen. De buurtworkshops zijn 

inmiddels (bijna) afgerond. Parallel is ook een miniburgerberaad gehouden over de 

Energietransitie.  

 

Miniburgerberaad 

Van 1 tot en met 15 november hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden van een 

miniburgerberaad van 100 inwoners van Amsterdam over de Energietransitie (dus breder 

dan alleen windturbines). Dit miniburgerberaad heeft mee-geadviseerd over de extra 

maatregelen die de gemeente Amsterdam zou kunnen nemen om haar klimaatdoelen te 

halen, zoals het plaatsen van 3 extra windturbines (boven op de 17 geplande). Voor het 

laatste was geen meerderheid, dus dat doel heeft het niet gehaald.  

Voorzitter Alex Brenninkmeijer heeft na elke bijeenkomst een kort videoverslag gemaakt. 
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Deze zijn te bekijken op de website van de gemeente waar ook het eindverslag te vinden is. 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/mini-burgerberaad/ 

In de Volkskrant verscheen op 16 november een uitgebreid artikel over het 

miniburgerberaad en de uitkomst ervan https://www.volkskrant.nl/cs-baa75f98 

 

Kritische noot: 

De samenstelling van het miniburgerberaad bleek geen afspiegeling te zijn van de inwoners 

van Amsterdam. Er waren weliswaar meer mensen jonger dan dertig jaar uitgenodigd dan 

van andere leeftijden, maar de uiteindelijke selectie bleek een vrijwel homogene groep te 

zijn van jonge, ‘witte’ mensen. De vraag is ook of een burgerberaad dat zo’n korte 

voorbereidingstijd heeft gehad en zo kort heeft geduurd wel het mandaat verdient om 

overgenomen te worden in het advies van de wethouder aan de gemeenteraad.  

  

Workshops 

Een ander onderdeel van de reflectiefase waren de workshops die van 3 tot en met 17 

november op verschillende locaties in de stad hebben plaatsgevonden.  Via de link 

hieronder is meer informatie hierover te vinden 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-

amsterdam/windmolens-amsterdam-workshop-kenmerkt/ 

 

Kritische toelichting op de workshops:. 

De workshops waren niet interactief en waren niet bedoeld om te discussiëren. De bedoeling 

was om een boekje met vragen in te vullen (onder andere door het plakken van plaatjes) 

over je buurt, wat je belangrijk vindt in je buurt en wat er in je buurt ontbreekt. De relevantie 

van de vragen in relatie tot windturbines was onduidelijk. Er waren geen vragen over 

‘gezondheid’ met betrekking tot windturbines, terwijl dit over het algemeen door inwoners 

juist heel belangrijk wordt gevonden. Op latere workshopavonden was alsnog een vraag 

over gezondheid in de boekjes toegevoegd (erbij geplakt).  

Negen volkstuinparken in de voorkeurzoekgebieden ontbraken op de kaarten en waren ook 

niet in de tekst opgenomen. 

Door de onduidelijkheid over de betekenis van de vragen is het ook niet duidelijk wat de 

interpretatie van de antwoorden (en de stickers ;) zal zijn voor de plaatsing van windturbines. 

De antwoorden kunnen worden gebruikt voor allerlei uitleg.  

Op de open ruimtes in het boekje kon men commentaar kwijt over de workshop en ideeën 

over windturbines, maar het is de vraag of deze informatie wordt meegenomen bij de 

analyse. 

 

Inloopsessie/workshops bij OBA op 27 november van 11.00 tot 15.00 uur 

Er is een laatste mogelijkheid  om de workshopboekjes in te vullen tijdens inloopsessies bij 

drie openbare bibliotheken (OBA) in Noord (Waterlandplein), Zuid-Oost (Reigersbos) en 

Nieuw-West (Geuzenveld) . Meer informatie : https://www.amsterdam.nl/wonen-

leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/windmolens-amsterdam-

workshop-kenmerkt/ 

  

Online enquête 

Alle Amsterdammers en inwoners van buurgemeenten kunnen tot en met 1 december een 

online enquête invullen op de website van de gemeente  Online vragenlijst Windmolens in 

Amsterdam: welke keuze zou u maken? 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/mini-burgerberaad/
https://www.volkskrant.nl/cs-baa75f98
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/windmolens-amsterdam-workshop-kenmerkt/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/windmolens-amsterdam-workshop-kenmerkt/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/windmolens-amsterdam-workshop-kenmerkt/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/windmolens-amsterdam-workshop-kenmerkt/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/windmolens-amsterdam-workshop-kenmerkt/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/windmolens-amsterdam-welke-keuze-maken/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/windmolens-amsterdam-welke-keuze-maken/
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Kritische toelichting op de enquête: 

De enquête blijkt een fuik te zijn waarin de antwoorden maar één kant op kunnen gaan en 

het antwoord van je keuze niet te geven is als je geen windturbines wilt plaatsen dichtbij 

woningen, volkstuinparken of in de natuur.  Er kunnen geen alternatieven worden 

aangedragen. Als je geen keuze maakt kun je de enquête niet afmaken en niet versturen. 

Kennelijk werkt deze enquête dus niet om de bedenkingen en overwegingen van mensen te 

peilen, iets wat juist de bedoeling is van burgerparticipatie. 

 

Het is mogelijk om op de gemeentewebsite een reactie op de enquête te plaatsen en op die 

manier bezwaar te maken tegen deze gang van zaken. 

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/windmolens-amsterdam-welke-keuze-

maken/?reactieItmIdt=1226466&reactieId=47832 

Reacties worden niet altijd meteen geplaatst. Kijk even terug of uw reactie geplaatst is. Als 

dit niet het geval is, geef dit door via e-mail windalarmvolkstuinen@gmail.com 

Als reacties niet geplaatst worden, dan trekken wij aan de bel bij de gemeente.   

 

Het is ook mogelijk een papieren versie van de enquête op te vragen door te bellen naar de 

gemeente op telefoonnummer 085 401 4707 (maandag tot en met zaterdag van 16 tot 20 

uur). U krijgt dan ook een retourenvelop met postzegel toegestuurd. Op een papieren versie 

kunt u de enquête invullen zoals u wilt en eventueel een vraag overslaan, of in plaats van 

een antwoord een commentaar plaatsen.  

 

Klankbordgroepen 

Een ander onderdeel van de reflectiefase zijn de klankbordgroepen waar onder leiding van 

het RES-team over de plaatsing van windturbines gediscussieerd kan worden. Er zijn vier 

regionale klankbordgroepen voor de vier regio’s waar windturbines gepland staan (Noord, 

Oost, Zuid-Oost en Nieuw-West). Daarnaast is er één stedelijke klankbordgroep en zijn er 

twee klankbordgroepen die zich richten op belangrijke thema’s (gezondheid en natuur).  

De tuinparken zijn als volgt vertegenwoordigd: 

Stedelijke klankbordgroep:   tuinder Buikslotermeer 

Klankbordgroep Noord:   voorzitter Tuinwijck 

Klankbordgroep Oost:   tuinder Nieuwe Levenskracht 

Klankbordgroep Zuid-Oost:   tuinder Linnaeus en voorzitter Frankendael 

Klankbordgroep Nieuw West:  vertegenwoordigers van de Grote Braak en   

     de Bretten 

Klankbordgroep gezondheid:   tuinder Frankendael 

Klankbordgroep natuur:   tuinder Frankendael en tuinder Buikslotermeer  

 

De klankbordgroepen zijn begonnen op 15 november en komen 3 à 6  keer bij elkaar. De 

insteek van de deelnemende volkstuinders is op de eerste plaats het waarborgen van de 

gezondheid en veiligheid van duizenden leden en bezoekers van tuinparken, het voorkomen 

van ernstige hinder, en het veilig stellen van natuur, biodiversiteit, recreatie, rust en ruimte. 

Dit staat allemaal op het spel als er windturbines komen op zeer korte afstand van 

tuinparken. 

 

Kritische noot: 

De selectie en plaatsing heeft voor de tuinparken nogal vreemd uitgepakt. Met name de 

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/windmolens-amsterdam-welke-keuze-maken/?reactieItmIdt=1226466&reactieId=47832
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/windmolens-amsterdam-welke-keuze-maken/?reactieItmIdt=1226466&reactieId=47832
mailto:windalarmvolkstuinen@gmail.com
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afvaardiging in de stedelijke klankbordgroep en in de klankbordgroep Noord is erg klein, 

afgezet tegen het grote aantal tuinparken in Amsterdam dat te maken heeft met de plannen 

voor plaatsing, waarvan zes in Noord.  

In Oost is Ma.akbank Wind belast met het vormgeven van de lokale klankbordgroep wat al in 

de eerste bijeenkomst leidde tot een groot verschil van mening over de stadsbrede 

samenstelling van deze lokale klankbordgroep. 

 

Wij zijn heel benieuwd naar het verloop en de uitkomst van deze bijeenkomsten en stellen u 

in de volgende nieuwsbrief hiervan op de hoogte, als ook van nieuwe informatie over de 

reflectiefase. 

 

Documentaire 

We willen u wijzen op een ontluisterende documentaire over de plaatsing van windmolens in 

Drente “Tegenwind - Het Verdriet van de Veenkoloniën”, waar inwoners zonder succes een 

lange strijd voerden tegen de besluiten van de gemeente. 

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/tegenwind.html 

 

Oproep 

De werkgroep bestaat uit elf tuinders van zes parken maar kan heel goed meer mensen 

gebruiken. Neem contact op via onderstaand emailadres of bel één van de contactpersonen. 

 

 

Werkgroep Tuinders tegen Windturbines te dicht op Mensen en in de Natuur 

Te bereiken via windalarmvolkstuinen@gmail.com 

 

06-45992077 (Freek Berrier, volkstuinpark Kweeklust) 

06-47248082 (Sonja Brilman, volkstuinpark Tuinwijck) 

 

 

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/tegenwind.html
mailto:windalarmvolkstuinen@gmail.com

