
De gemeenteraad van Zaanstad, bijeen in vergadering op donderdag 21 januari 2021 

Motie vreemd aan de orde van de dag: Windturbines langs en in de Noorder IJplas  

Naar aanleiding van de bespreking tijdens de rondvraag Windturbines in en rondom de Noorder IJplas hebben 
indienende partijen geconstateerd dat het college van Amsterdam: 

• het voornemen heeft om in of rond de Noorder IJplas een aantal windturbines te plaatsen;

• de gemeente Amsterdam met bedrijven- en bewonerscoöperaties op 7 juli 2020 een
intentieovereenkomst hebben ondertekend (zie bijlage)

Wethouder Baerveldt heeft tijdens de behandeling van voornoemde rondvraag op 12 januari 2020 aangegeven 
de bezwaren van de gemeenteraad op korte termijn middels een brief over te brengen aan de gemeenteraad 
van Amsterdam.  

In een uitzending van de Hofbar van 19 januari 2021 is duidelijk geworden dat de wethouder energietransitie 
van Doornick in Amsterdam de zoekrichtingen voor 17 windturbines al heeft vaststaan. Op 12 januari 2021 
hebben 150 insprekers aangegeven zich zorgen te maken over de plaatsing van de windturbines.  

Ook de Zaanse gemeenteraad heeft op 12 januari 2020 haar zorgen uitgesproken. De aangrenzende 
Achtersluispolder is een bedrijventerrein waar de gemeente binnen het programma Maak.Zaanstad concrete 
activiteiten ontplooit, gesprekken voert, voor de ontwikkeling van ongeveer 9.000 woningen. Deze 
ontwikkeling vormt onderdeel van het laten aansluiten van de woningbouw in Amsterdam Noord en Havens 
West op die in Zaanstad Zuid. Windturbines in de Noorder IJplas vormen een groot risico voor deze 
ontwikkeling. Tevens komt mogelijk een deel van de ingezette ontwikkeling van de kwetsbare wijk Poelenburg 
in de knel. De bewoners van de flat Oostdorsch zullen waarschijnlijk last krijgen van geluid en slagschaduw.  

De gemeenteraad van Oostzaan heeft eveneens haar zorgen uitgesproken via een brief aan het college van 
Amsterdam. Aangezien de Achtersluispolder en Oostzaan tegen elkaar aanliggen zou het betekenen dat de 
gebieden rondom de windturbines op slot komen te staan en noodzakelijke aanvulling van de (sociale) 
woningvoorraad onmogelijk wordt.  

Overwegende dat: 

• er naast de belangen vanuit duurzaamheidsperspectief, zeer goed gekeken moet worden naar de
(ontwikkelings)belangen van de omliggende gemeenten en haar inwoners (Zaanstad en Oostzaan)

• er ernstige bezwaren bestaan tegen het plaatsen van hoge windturbines dicht bij de gemeentegrens
van Zaanstad, te weten:
1. ernstige overlast voor inwoners van Zaanstad door geluidsoverlast en (hinderlijke) slagschaduw;
2. ernstige inperking van de mogelijkheden voor toekomstige woningbouw in de Achtersluispolder.

De gemeenteraad van Zaanstad is van mening dat: 

• de gemeente Amsterdam bij het plaatsen van windturbines in of rond de Noorder IJplas volledig
rekening moet houden met bovengenoemde belangen en bezwaren van de gemeente Zaanstad. 



De gemeenteraad van Zaanstad 

• Spreekt door middel van deze motie en bijgaande brief haar mening uit over het ongewenst plaatsen
van windturbines in of rond de Noorder IJplas en verzoekt het College dit op korte termijn kenbaar te
maken aan de gemeenteraad van Amsterdam,

• Draagt het College op de ernstige zorgen van de gemeenteraad van Zaanstad via bijgevoegde brief op
korte termijn onder de aandacht te brengen van het College van B&W van de gemeente Amsterdam;

• Vraagt het College de gemeenteraad nauwlettend op de hoogte te houden van de resultaten van de
bestuurlijke contacten met de gemeente Amsterdam aangaande het voorkomen van plaatsing van de
windturbines in of rond de Noorder IJplas.

• Vraagt het College om in deze zoveel mogelijk samen op te trekken met het College van de gemeente
Oostzaan.
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