Amsterdam, 17 juni 2021
Geachte bewoner en/of ondernemer, geachte meneer, geachte mevrouw,
De coöperaties Amsterdam Wind en NDSM Energie willen u graag op de hoogte brengen van de voortgang van
onze plannen. We willen graag (weer) contact hebben met u die in het gebied van de Noorder IJ-plas en/of het
Cornelis Douwesterrein woont of werkt. In deze brief leest u hoe u kunt meedoen om gezamenlijk te komen tot
een optimaal ontwerp van ons burger windpark Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein.
Vorig jaar hebben we in juni en november een aantal bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Met de input van
deze avonden en een aantal gesprekken met bewoners, hebben we het Participatieplan gemaakt. Hierin staat hoe
wij de participatie vormgeven, om gezamenlijk met de bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied een
plan te maken voor windmolens in de buurt van de Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein. Ook de
gemeente Amsterdam en omliggende gemeenten lazen mee en vroegen ons om sommige punten in het plan te
veranderen. Inmiddels is dit participatieplan op 15 juni goedgekeurd door de gemeente Amsterdam. Dat betekent
dat we concreet aan de slag kunnen met waar het werkelijk om gaat: het opstellen van een afgestemd plan voor de
ontwikkeling van windenergie.
Waarom deelnemen aan de omgevingsberaden?
Met een groep van circa 40 bewoners en belanghebbenden gaan we intensief aan het werk: samen onderzoeken en
ontwerpen tijdens vier omgevingsberaden. Doel van de beraden is om samen een optimaal plan te maken waarbij
we een balans willen vinden tussen duurzame energieproductie en de effecten op de omgeving. Door deel te
nemen kunt u dus invloed uitoefenen op de inhoud van het plan.
De deelnemers komen uit de gebieden die liggen binnen 2 kilometer van ons plangebied: rondom de Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein zelf, Amsterdam Noord, Zaanstad en Oostzaan. De deelnemers hoeven geen
techneuten te zijn, met verstand van windmolenbouw of andere specifieke expertise. Wel zoeken we mensen die
bereid zijn om actief deel te nemen aan alle vier beraden en daarmee het gehele proces samen met ons te
doorlopen. Concreet vragen we een tijdsinspanning voor 4 avonden van circa 3 uur per avond.
Wat komt er tijdens de omgevingsberaden allemaal aan de orde?
Het gebied van de Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein is aangemerkt als zoekgebied voor windenergie door
de gemeente Amsterdam. Wij willen daar graag coöperatieve windmolens ontwikkelen. Hoe het past, dat willen
we gaan onderzoeken en uitzoeken met de deelnemers tijdens de omgevingsberaden. Ons doel is om 45.000 MWh
duurzame stroom te produceren, dat staat gelijk aan het stroomverbruik van circa alle huishoudens die binnen 2
kilometer van het plangebied wonen.
We gaan uw vragen inventariseren en gaan door onderzoek te doen op zoek naar antwoorden;

- Wat is de impact van windmolens op de thema’s geluid, slagschaduw, natuur en ruimte?
- Wat zegt de wet, wat zijn de normen op het gebied van geluid, slagschaduw, natuur en ruimte?
- Hoe beperken we eventuele hinder? Voorbeelden: optimale afstanden tot woningen, een stilstand regeling voor
slagschaduw, het kiezen van stille windturbines.

- Als we kijken naar de onderzoeksresultaten, welke variant is dan het meest passend in dit gebied?
- Hoe zorgen we dat de winsten ook bij u komen? Bijvoorbeeld via lokaal eigendom (lid worden van een
coöperatie), via het omgevingsfonds (buurtprojecten), een omgevingsregeling of iets anders?

Waarom 40 deelnemers?
Om echt samen te kunnen werken houden we de groepsgrootte beperkt, zo kunnen we in kleinere groepen
werken en ervoor zorgen dat ieders inbreng ook tot zijn recht komt. Bovendien hebben we vooralsnog met de
Corona-maatregelen te maken.
Wie zijn de 40 deelnemers?
Voor de mensen die al hebben aangegeven graag mee te willen denken en het dichtst bij wonen reserveren we in
ieder geval 20 plekken. Daarnaast nodigen we vijf vertegenwoordigers uit van groepen die het gebied gebruiken.
Voor de overige 15 plekken kunnen mensen die verderweg wonen in het plangebied (dus wel binnen een straal
van 2 km) zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website: https://amsterdam-

wind.nl/aanmeldformulier-voor-de-bewonersraden/
Wat als ik niet aan het omgevingsberaad mee kan doen?
Als zich meer mensen aanmelden dan er plekken zijn loten we, waarbij we rekening houden met een evenwichtige
verdeling over de buurten. Met mensen die niet mee kunnen doen gaan we graag individuele gesprekken aan,
en/of nodigen we hen uit voor de bredere informatieavonden. Daarnaast kunnen mensen naar het inloopspreekuur
komen, bellen of mailen bij vragen en zorgen. We zijn nog op zoek naar een ruimte in de buurt.
Wij gaan voor alle andere bewoners en ondernemers de komende tijd ook een aantal algemene informatieavonden
organiseren. Deze zijn bestemd voor bewoners en ondernemers die zich niet voor vier avonden kunnen vrijmaken
en voor geïnteresseerden, ook uit de rest van de stad. Ook de leden van de deelnemende coöperaties nodigen we
uit voor deze informatieavonden. Tijdens deze avonden wordt iedereen bijgepraat over wat er op de
omgevingsberaden is besproken en afgesproken.
Spelregels
We verwachten dat de deelnemers aan de omgevingsberaden met een open blik het proces ingaan. Deelnemers
leveren een bijdrage aan het plan voor windmolens in het gebied. We gaan de mogelijkheden samen heel precies
uitzoeken. Het omgevingsberaad gaat dus niet over óf er windmolens komen, maar over hoeveel windmolens er
kunnen komen, op welke plekken deze het beste kunnen komen, wat mogelijke effecten zijn en hoe we daarmee
om kunnen gaan.
Interesse om deel te nemen aan de omgevingsberaden? Laat het ons weten op via het aanmeldformulier dat u kunt
vinden via deze link: https://amsterdam-wind.nl/aanmeldformulier-voor-de-bewonersraden/
Heeft u vragen, opmerkingen, punten die wij vergeten zijn te noemen? Laat van u horen door een bericht te sturen
aan frank@amsterdam-wind.nl.
Wilt u op de hoogte blijven? Op www.amsterdam-wind.nl/noorder-ij-plas/ leest u het laatste nieuws en kunt u het
Participatieplan vinden. Ook kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Liever een nieuwsop papier?
Stuur een bericht aan Tineke de Vries, p/a Amsterdam Energie, Papaverweg 48, 1032 KJ Amsterdam.
Vriendelijke groeten en tot ziens,
Keijen van Eijk, NDSM Energie
Frank Boon, Amsterdam Wind en Zuiderlicht
Marco Spaans, De Windvogel
Inge Verhoef, De Windvogel
Tineke de Vries, Amsterdam Wind en Amsterdam Energie

