
Informatie avond 
Concept Participatieplan 

Coöperatieve windmolens Noorder IJ-Plas 
Hoe maken we er onze molens van?


________


17 november 2020



Welkom
• Voor we beginnen een paar huisregels:


• Graag de microfoon op mute. Gezellig als jullie videoverbinding wel aanstaat.


• Gebruik de chat voor vragen, we proberen alle vragen te beantwoorden tijdens de sessie.


• We nemen de vergadering op, de opname wordt alleen gebruikt om het verslag van de avond te maken. De 
opname wordt daarna verwijderd. Wil je niet in beeld? Zet dan je video uit.


• Hapert je verbinding? Probeer opnieuw in te loggen, zoek naar een goede internetverbinding, sluit overige 
tabbladen/programma’s.




Programma
1. Introductie Amsterdam Wind en NDSM Energie 

2. Presentatie Gemeente 

3. Introductie participatieplan 

•Planparticipatie


•Financiële participatie


•Hoe blijf ik op de hoogte?


4. Afronding



Mentimeter

1. Ga naar www.menti.com 


2. Vul 5283582 in

http://www.menti.com


Introductie
Waarom duurzame energie?



De initiatiefnemers
• Een groeiende beweging van Amsterdammers 

die samen voor windenergie gaan. 

• Samen streven we naar een zo breed mogelijk 

draagvlak door zoveel mogelijk Amsterdamse 
burgers en bedrijven te interesseren voor het 
duurzame wijze opwekken van energie. 


• Dat doen we op de coöperatieve manier: 
burgers en bedrijven kunnen meedenken en 
participeren in het ontwikkelproces en straks 
meeprofiteren van de opbrengsten van het 
windpark als mede-eigenaar.



Het Project-team

Tineke de Vries Frank Boon Herma de Walle Keijen van Eijk



Participatie = meedoen
• Planparticipatie: 

het maken van het plan voor het plaatsen 
van de windmolens in het gebied.


• Financiële participatie:  

het mede eigenaar worden van de 
windmolens of meebeslisser zijn over de 
besteding van een deel van de opbrengsten 
van de windmolens in het gebied.




Windenergie Noorder IJplas, CD-terrein/ NDSM werf 
 
Martijn ten Klooster, gemeente Amsterdam
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Coalitieakkoord 
Amsterdam (2018)

■ “Amsterdam wil het potentieel voor windmolens in 
onze stad maximaal benutten.”

■ “We willen dat in Amsterdam geen dak onbenut 
wordt voor duurzame doelstellingen.”

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/ 
volg-beleid/coalitieakkoord-2018/

Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 
2050 (2020)

www.amsterdam.nl/klimaatneutraal

■ “We willen voor 2030 
50 MW extra 
opgesteld vermogen 
op Amsterdams 
grondgebied.”
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Klimaatakkoord: 28 juni 2019
49% CO2 reductie in 2030

Bron: https://www.klimaatakkoord.nl

■ Concept RES ! 1 oktober 2020
■ RES 1.0 ! 1 juli 2021 

■ Nationaal RES doel: 35 TWh 
■ Regio Noord-Holland Zuid 2,7 TWh
■ Deelregio Amsterdam 0,65 TWh





Structuurvisie windenergie 2040

■ Gebieden voor windenergie

■ Plan-MER

■ Ontwerp visie 2012, ter inzage voor 
zienswijzen

■ Vastgesteld 2012

■ Noorder IJ-plas: ruimtelijk gewenst, 
kansrijke locatie

■ CD-terrein: ruimtelijk kansrijk



■ Circa 17 nieuwe turbines à 3 MW

■ Vergunningen verleend voor 2025

■ Windturbines met >50% lokaal eigendom 
(coöperatief)

■ Grote aandacht voor procesparticipatie en 
financiële participatie

■ Aanpak zoekgebieden windenergie

   
 

Zeven zoekgebieden wind met 127 MW totaal 2030 
(>50 MW extra)



Windzoekgebied #2 Noorder IJ-plas/ CD-terrein 



Rekening houden met bestaande functies

Pondera: Haalbaarheidsstudie windenergie Noord, 2020

Legenda:
▪ Groene punten: 

mogelijke 
turbineposities in 
Amsterdam (random 
ingetekend)



Ontwikkeling wind Noorder IJ-plas/CD-terrein

■ Gemeente is benaderd door bewoners en bedrijven uit Noord met de wens wind te 
ontwikkelen, dat dateert al van 2009 

■ Amsterdam is blij met maatschappelijk initiatief en ondersteunt dit; 
– Wind is een noodzakelijk onderdeel om doelstellingen te halen
– De coöperatieve- heeft de voorkeur boven een strikt commerciële benadering 
– Deelname door eenieder is wenselijk

■ Intentieovereenkomst gemeente Amsterdam – coöperaties, samenwerking verkennen
– Positief in de basis (100% coöperatief)
– In een gebied dat in de structuurvisie in 2012 al als geschikt/ gewenst is aangewezen

■ Planuitwerking: concrete ‘bouw’plan uitwerken in samenwerking met de belanghebbenden/ 
omwonenden

– Rekening houden met wet- en regelgeving (geluid, slagschaduw, ecologie, etc)
– Gevolgen in beeld brengen van verschillende opties: bijv. visualisaties, geluid, slagschaduw 
– Financiële baten deels lokaal terecht laten komen

■ Ruimtelijke besluitvorming op basis van het doorlopen participatieproces
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Stappen

■ Opstellen participatieplan (coöperaties) – 17 nov. avond concept plan 

■ Beoordeling participatieplan (gemeente)

■ Participatieproces: planuitwerking ruimtelijk en financieel:
– Ruimtelijk: bijvoorbeeld aantal, locatie en condities windturbines
– Financieel: bijvoorbeeld financiële participatie/lokale revenuen

■ Indiening uitgewerkt plan en verantwoording participatieproces (coöperaties) 

■ Beoordeling plan en besluitvorming (gemeente), formele procedure 
• Ontwerp besluit of ontwerp VVGB in commissie en raad
• Ter inzage legging voor zienswijzen (6 weken)
• Definitief besluit of ontwerp VVGB in commissie en raad
• Ter inzage legging voor beroep (6 weken)
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Rol gemeente Amsterdam

■ De gemeente is:
– Betrokken bij het participatieproces, en ondersteunt eventueel waar nodig/ wenselijk
– Zorgt voor afstemming met andere plannen en projecten 
– Is vanuit haar gemeentelijke rol ook aanspreekpunt belanghebbenden

■ Bevoegd gezag: 
– Kaderstellend
– Besluitvorming over het uitgewerkte en ingediende plan (formele procedure)



Vragen uit de chat



Programma
1. Introductie Amsterdam Wind en NDSM Energie 

2. Presentatie Gemeente 

3. Introductie participatieplan 

•Planparticipatie


•Financiële participatie


•Hoe blijf ik op de hoogte?


4. Afronding



Introductie participatieplan
Doel: informeren hoe en wanneer je met ons mee 
kunt praten, en -denken, op welke punten je kunt 
meebeslissen en hoe je op de hoogte kunt blijven 
van alles wat we doen.

• Participatie is meedoen

• Wat bedoelen we met ‘onze molens’?

• Het plan beschrijft hoe je kunt meedoen.


• Heb ik dan echt invloed?

• Wat wordt er gedaan met mijn inbreng?


• Vanavond zoomen we verder in op Tijdlijn, 
Plan- en Financiële participatie en 
Communicatie.

2020
2021

2022

17 november 2020 
• Presentatie concept-participatieplan.

• Verzamelen input bewoners op het plan.

1e kwartaal 2021 (datum volgt) 
BEWONERSBERAAD 1  

• Introductie bewonersberaden en 
rolverdeling 


• Inventarisatie zorgen en wensen

• Onderwerpen die ieder bewonersberaad 

terugkeren: 

a. Ruimtelijke inpassing

b. Hinder: slagschaduw en geluid

c. Natuur en Ecologie

d. Omgevingsfonds

3e kwartaal 2021 (datum volgt) 
BEWONERSBERAAD 3 

• Toelichting effecten scenario’s

• Meedenken over optimale inpassing 

windmolens;

• Benoemen benodigd vervolgonderzoek

4e kwartaal 2021 (indicatief) 
Nu alle onderzoeken afgerond zijn, is het 
duidelijk waar de windturbines komen, zijn 

de mogelijke effecten op de omgeving 
bekend en de maatregelen om die effecten 

zo veel mogelijk te beperken.  
 

Dat betekent dat de vergunningsaanvraag 
afgerond kan worden. 


2e kwartaal 2022 (indicatief) 
• Vaststelling vergunning windmolens

• Aanvragen SDE++-subsidieaanvraag

• Afronden finale businesscase en 

participatieproduct

• Gesprekken leveranciers, bijv. 

windturbinebouwers, aannemers en 
netwerkbedrijven

4e kwartaal 2022 (indicatief) 
• Afronden participatietraject ontwikkelfase

• Afronden financiering van de windmolens

•  Afronden contractering leveranciers

• Start bouw

25 en 30 juni 2020 
Amsterdam Wind en NDSM Energie 

presenteren zich tijdens digitale 
bewonersavond als initiatiefnemers voor 

windenergie in zoekgebied 2 nabij de 
Noorder IJ-plas. 


Verslag is hier te vinden.

November/december 2020 
• Verwerken input omgeving in 

participatieplan 

• Participatieplan wordt ter goedkeuring 

aangeboden aan College van 
Burgemeester & Wethouders van 

Amsterdam

2e kwartaal 2021 (datum volgt) 
BEWONERSBERAAD 2 

• Terugblik vorige bewonersberaad en 
update


• Interactieve sessie waarin bewoners 
meedenken over scenario’s molenlocaties


• Benoemen benodigde kennis 
bewonersberaad 3

4e kwartaal 2021 (datum volgt) 
BEWONERSBERAAD 4 

• Presentatie voorkeursscenario 

• Aantal en precieze locaties van de 

windmolens zijn bekend

• Bespreken maatregelen ter beperking van 

mogelijke effecten op de omgeving

• Bespreken mogelijkheden bewoners en 

bedrijven om financieel te profiteren van  
de windmolens

1e kwartaal 2022 (datum volgt) 
De concept-vergunning ligt zes weken ter 
inzage. Dit is het formele inspraaktraject 

dat vastgelegd is in wetgeving.  
 

Belanghebbende bewoners, bedrijven of 
organisaties kunnen via een zienswijze hun 
reactie geven over het plan aan het bevoegd 

gezag, de Provincie Noord-Holland. 


Via de website windparknijp.nl en 
nieuwsbrief informeren initiatiefnemers hoe 

en wanneer belanghebbenden kunnen 
indienen.

3e kwartaal 2022 (datum volgt) 
INFORMATIESESSIE FINANCIËLE 

PARTICIPATIE 
• Sessie volledig in het teken van financiële 

participatie

• Bespreken aanbod financiële participatie

• Co-produceren mogelijke bestemmingen 

en beheer Omgevingsfonds

PARTICIPATIEROUTE  
Windpark Noorder Ĳplas



Bewonersavonden  
juni 2020

Presentatie 
concept-Participatieplan 

November 2020

1 2 3 4

5678

9 10 10

Aanbieden  
participatieplan aan B&W 

December 2020

Verwerken input 
Participatieplan 
November 2020

Bewonersberaad 1 
1e kwartaal 2021

Bewonersberaad 2 
2e kwartaal 2021

Bewonersberaad 3  
3e kwartaal 2021

Bewonersberaad 4  
4e kwartaal 2021

Afronden  
vergunningsaanvraag  

1e kwartaal 2022

Planologische  
besluitvorming


1e/2e kwartaal 2022

€

Formeel reactiemoment

Informatiesessie  
financiële participatie

2e/3e kwartaal 2022

12

Start bouw

 4e kwartaal 2022

11





1. Ruimtelĳke inpassing



2. Geluid & Slagschaduw



3. Natuur & Ecologie



4. Financiële participatie



Bewonersberaad-thema’s Onderwerpen Mate van 
zeggenschap

Ruimtelijke inpassing - Aantal windmolens

- Positie windmolens

- Hoogte windmolens

- Kwaliteit van het gebied

Adviseren 
Adviseren 
Informeren 
Adviseren

Geluid en Slagschaduw - Geluid hinder beperken

- Slagschaduw

- Stilstandvoorzieing

Adviseren 
Adviseren 
Adviseren

Natuur en ecologie - Bestaande kwaliteit

- Versterken kwaliteit

- Groen en recreatie 

Adviseren 
Adviseren 
Adviseren

Financiële participatie en 
lokaal profijt 

- Oprichting omgevingsfonds

- Lokale bestedingsdoelen omgevingsfonds

- Omwonenden regeling

- Mede-eigenaarschap (Exploitatiefase)

Meebeslissen 
Meebeslissen 
Meebeslissen 
Meebeslissen

Planparticipatie



Financiële participatie
• Mede-eigenaarschap: via de coöperaties kunnen bewoners 

mee investeren in de Amsterdamse windmolens.

• Omgevingsfonds

• Omwonendenregeling 

• Meedoen met een kleinere beurs 

• Anders? Ook dit is onderdeel van onze gezamenlijke 

ontdekkingstocht. Nieuwe ideeën zijn welkom. 



Fase 1 Plan Aantal Doelgroep Middel

Informatie bijeenkomst 4 Iedereen Fysiek (digitaal Covid)

Bewonersberaden 4 Omwonenden en leden van de 
coöperaties

Fysiek (digitaal Covid)

Nieuwsbrief 4 Omwonenden, leden van de 
coöperaties en aanmelders 
nieuwsbrief

Digitaal 

Campagne ledenwerving Iedereen Digitaal/fysiek

Digitale communiatie Iedereen Q&A website, social media, 
visueel; Youtube.

Contact meer weten? Iedereen info@amsterdam-wind.nl

Hoe blĳf je op de hoogte?

mailto:info@amsterdam-wind.nl


Mentimeter

1. Ga naar www.menti.com 


2. Vul 5283582 in

http://www.menti.com


Afronding met vragen 
Schrĳf je in voor de bewonersberaden 

Aanmelden bewonersberaden via:  
Amsterdam-wind.nl 



Input op 
participatieplan? 

Mail je ideeën, suggesties voor 
aanvullingen 

uiterlĳk woensdag 25 november 2020 

frank@amsterdam-wind.nl 

mailto:frank@amsterdam-wind.nl

