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Aan de bewoner van deze woning 
 

 

 Datum 8 november 2021 
 Onderwerp Hoe gaan we windmolens plaatsen? Denk met ons mee. 
      
   
   

 

Beste bewoner of ondernemer,   
 
In mei dit jaar heeft de gemeenteraad van Amsterdam windzoekgebieden vastgesteld. Binnen 
deze gebieden wil de gemeente windmolens plaatsen. Waar de windmolens precies komen te 
staan, is nog niet bepaald. Daarom heten deze gebieden zoekgebieden. U woont in of dichtbij zo’n 
zoekgebied. 
 
We willen graag zo veel mogelijk informatie ophalen en advies inwinnen van mensen die in en rond 
de zoekgebieden voor windmolens wonen. Daarom nodigen we u uit om mee te doen aan een 
raadpleging in de vorm van een online vragenlijst over dit onderwerp. Door mee te doen, draagt u 
bij aan informatie voor de gemeenteraad. Hiermee kan zij straks een betere keuze maken over de 
mogelijke locaties voor windmolens in Amsterdam.  
 
Wat houdt deze raadpleging in? 
De raadpleging is online, dus u kunt meedoen wanneer en waar u wilt. Het is geen gewone 
enquête, maar een vragenlijst waarbij u als het ware op de stoel van de bestuurder wordt gezet. U 
krijgt een overzicht van de voor- en nadelen (of effecten) van de mogelijkheden waartussen een 
bestuurder kan kiezen. Vervolgens geeft u een advies. Meedoen neemt ongeveer 15 minuten in 
beslag. De raadpleging staat tot 1 december 2021 online.  
 
Hoe kan ik meedoen? 
Ga naar https://raadplegingwind.nl. U komt dan direct op de webpagina van de raadpleging. U 
krijgt eerst een filmpje te zien met uitleg. Daarna begint de vragenlijst en kunt u beginnen. 
 
Hulp nodig of meer weten 
Als u hulp nodig heeft of vragen heeft, kunt u ons bellen op nummer 085 401 4707 van maandag 
tot en met vrijdag tussen 16.00 uur en 20.00 uur.  
Het is ook mogelijk om een papieren versie te ontvangen. Ook daarvoor kunt u bellen met het 
bovenstaande nummer.  
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Wilt u meer weten over de achtergrond voor deze online raadpleging en windenergie in 
Amsterdam? Kijk op www.amsterdam.nl/windenergie.  
 
Wij hopen dat u op deze manier mee wilt praten en denken over windmolens binnen de 
stadsgrenzen van Amsterdam. Alvast veel dank voor uw tijd. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Marieke van Doorninck 
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en  Duurzaamheid  
Gemeente Amsterdam 
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