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Onderwerp

Vaststellen van de Windvisie Amsterdam, Ruimte voor windmolens in Amsterdam
De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 17 juli 2012
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 659);
Mede gezien de aangenomen moties van de raadsleden:
− mevrouw Combrink (Gemeenteblad afd. 1, nr. 702);
− de heer Piek (Gemeenteblad afd. 1, nr. 703);
− de heer Manuel (Gemeenteblad afd. 1, nr. 704);
− de heer Schimmelpennink (Gemeenteblad afd. 1, nr. 705),
Besluit:

1. de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde nota van
beantwoording op de ingediende zienswijzen vast te stellen. De zienswijzen
hebben tot de volgende belangrijke wijzigingen geleid:
a. daar waar de Hoofdgroenstructuur een gebied als ‘stadrandpolder’ aanwijst,
wordt dat gebied in de Windvisie als kwetsbaar beschouwd en is plaatsing
aan de randen nog te overwegen, maar mag het open karakter van de
stadsrandpolder niet worden doorsneden;
b. de ontwikkelingsgebieden in stadsdeel Zuidoost worden aangescherpt
conform de suggesties van Zuidoost;
2. het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) over te
nemen en te concluderen dat de essentiële informatie in het MER Windvisie met
bijbehorende aanvulling MER aanwezig is, om de Windvisie te kunnen
vaststellen;
3. de Windvisie vast te stellen, met als belangrijkste elementen:
a. de Windvisie geeft aan welke gebieden in Amsterdam zowel ruimtelijk, qua
rendement als qua wet- en regelgeving geschikt zijn voor de plaatsing van
windmolens. Met het vaststellen van de Windvisie wordt het principe
vastgelegd om windmolens in de stad te ontwikkelen;
b. er is een aantal (mogelijke) ontwikkelgebieden in kaart gebracht:
Westpoort en Brettenzone, Noorder IJplas, Noordelijke IJoevers, Ring A10
Noord, Zeeburgereiland, Nieuwe Diep, delen van de Diemerzeedijk,
knooppunt A10/A1, Diemerbos/gemeenschapspolder, Waternetlocatie
Zuidoost, De Hoge Dijk, Amstel III, Amstelscheg;
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c. na vaststelling van de Windvisie worden voor de (mogelijke)
ontwikkelgebieden nadere uitwerkingen gemaakt om de meest geschikte
windmolenopstelling(en) te kunnen vaststellen;
4. over participatiemodellen die in de Windvisie zijn benoemd, nu nog geen besluit te
nemen, maar besluiten daarover mee te nemen bij de besluitvorming parallel aan
de gebiedsuitwerking zoals benoemd onder 3c.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd
in zijn vergadering op 19 september 2012.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan
De raadsgriffier

mr. M. Pe
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