
Beknopt tijdpad voorgenomen plaatsing windturbines 
 
2019  De gemeente houd een enquête over windturbines. De afstand tot woonhuizen is in de 
provincie 600m. Provinciale staten geeft Amsterdam een pilotstatus en verkleind de afstand tot 
woonhuizen tot 350 m. 
2020  De gemeente houd informatieavonden in wijken. Deze zijn niet algemeen bekend en ook niet 
voor iedereen toegankelijk. Pas in november 2020 worden burgers zich bewust van de voorgenomen 
plaatsing van windturbines op korte afstand van woonwijken. Windalarm ontstaat en de IJburgers 
voeren actie. Vanaf december 2020 wordt de windturbine dreiging ook door de volkstuinparken 
opgepikt. 
2021  Tuinders en besturen van de 7 volkstuinparken die in een zoekgebied liggen slaan de handen 
ineen en vormen een werkgroep. De media en de wethouder worden actief benaderd. Tot nu toe 
worden zienswijzen en brieven (laat) beantwoord.  
 
Over de windturbines zijn echter geen gesprekken geweest met de gemeente en de wethouder. Op 
27 mei van dit jaar heeft de gemeenteraad de huidige zoekgebieden vastgesteld. Vrijwel de hele 
oppositie stemde tegen.  Op 5 juni neemt provinciale staten unaniem de motie aan dat voor de 
tuinparken de wettelijke afstand voor veiligheid in acht genomen dient te worden. Bij een 
windturbine van 150 m hoog is dit minimaal 198 meter. 
 
Op 30 juni 2021 doet de raad van State de uitspraak dat de regels voor plaatsing in Nederland niet 
conform de Europese regelgeving is. Nederland moet de regels aanpassen voor, gezondheid, natuur 
en veiligheid. De staatssecretaris Denkt dat ze daar anderhalf jaar voor nodig heeft. Amsterdam geeft 
aan zelf een set van regels te willen maken. 
 
September 2021: Amsterdam start met een reflectiefase. Dit betekent dat zij er stedelijk en 
gebiedsgebonden gesprekken gevoerd worden. Reflectiefase: De volkstuinparken hebben zichzelf 
aangemeld, maar zijn hiervoor (nog) niet aangemeld. Wel heeft de gemeente laten weten dat zij de 
volkstuinparken niet wil uitnodigen voor de gesprekken die stedelijk gevoerd gaan worden. 
 
2022  Uitvoeringsfase: Vanaf zomer 2022 wil de gemeente de uitvoeringsfase starten. Dit betekent 
dat de gemeente intentieverklaringen gaat tekenen met marktpartijen die windturbines in de 
zoekgebieden willen gaan plaatsen.  
 

 
Met deze interactieve link kun je de kaart vergroten en de zoekgebieden beter bekijken 
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-
amsterdam/kaart-windzoekgebieden/ 
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