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Welkom - agenda

20:00 Aanvang en introducties

20:05 Status RES Amsterdam en SARA

20:20 Jan Visschers – Windenergie, waarom en hoe? 

20:35 Heleen van den Hombergh - Verslag expertgroep Natuur

20:50 Pauze

21:10 Laura Kranenburg-Koning - Zorgen over onze gezondheid en leefomgeving

21:25 Discussies

21:45 Afronding
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Welkom - afspraken
Efficiënt presenteren

• Iedere presentator heeft 10+2 minuten om te presenteren. 

• Na 10 minuten krijg je een signaal om je presentatie af te ronden.

• Dan nog maximaal 2 minuten 

• Vervolgens 3 minuten voor verduidelijkende vragen: nog geen discussie over de presentatie

Samen een leerzame en gezellige avond:  

• We huldigen beleefde omgangsvormen

• We hebben respect voor elkaars standpunten en argumenten

• Iedereen komt aan het woord, maar spreektijd kan beperkt worden
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RES (1.0) - Verkenningsfase
Regionale Energie Strategie (RES) Amsterdam: 

◦ Gemeenteraad heeft keuze voor 120MW windenergie bekrachtigd 
◦ Ca. 70MW wordt in het havengebied geplaatst
◦ Noorder IJplas en Cornelis Douwesgebied is al in volgende ontwikkelingsfase 

Voor 52MW windcapaciteit wordt nu nog verder gezocht
◦ Hiervoor zijn primaire en secundaire zoekgebieden in kaart gebracht. 

Landelijk Noord valt binnen deze gebieden.
Participatie 

◦ In de evaluatie van de inspraakronden (o.a. met Klankbordgroepen) is men kritisch geweest op de 
aanpak van de gemeente (ambtenaren en wethouder)  in verdere planvorming moet dit beter 

◦ Naast Klankbordgroepen ook Expertgroepen  XPG Gezondheid niet unaniem gerapporteerd 
◦ Vorming Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam (SARA) die de betrokkenheid van de bewoners van 

Amsterdam moet waarborgen 
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Waar staan we nu?
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Programma Wind Amsterdam - PWA
Omgevingsprogramma: Programma Wind Amsterdam 

Verplicht onderdeel van een omgevingsprogramma is een planMER, met daarin een Milieu Effect 
Rapportage (MER). Dat maakt de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu o.b.v. de plannen 
inzichtelijk. 

Wat er wordt onderzocht in de MER wordt opgesteld aan de hand van een “Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau” (NRD)  deze wordt dit jaar nog vastgesteld conform planning gemeente

Het Omgevingsprogramma moet beoordeeld worden door de opdrachtgever (rol van de 
Gemeenteraad?) aan de hand van het “Afwegingskader” 

Na goedkeuring van het omgevingsprogramma volgt de uitwerking in één of meer projecten  elk 
project heeft haar eigen procedure waarin telkens een projectMER vereist is. Hier worden meer 
locatiespecifieke aspecten onderzocht. 

Het College en de gemeenteraad beslissen ! 
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Wie doet wat? 
SARA Advisering over:

◦ NRD
◦ Afwegingskader
◦ planMER
◦ Eigen adviezen 

Het College en/of de gemeenteraad beslissen ! 
◦ Motie Vink 
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Wat is milieueffectrapport?

Diverse milieuonderzoeken, uitgevoerd voor meerdere alternatieven. ‘Hoeken van het 
speelveld opzoeken’

MER leidt vaak tot een ‘voorkeursalternatief’ (VKA). Dit hoeft niet een van de 
onderzochte alternatieven te zijn.

Initiatiefnemer planMER: college van B en W van Amsterdam
Bevoegd gezag planMER en programma: college van B en W van Amsterdam
Kwaliteitsbewaking: Commissie voor de m.e.r.

Omgevingsdienst NZKG (bij projecten)
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Plan-m.e.r.-procedure

NRD-fase
zienswijzen concept NRD

Alternatievenontwikkeling
Uitvoering milieuonderzoeken
Concept planMER
Definitief planMER – ontwerp programma

zienswijzen planMER en ontwerp programma
Advies commissie voor de m.e.r.

Vaststelling programma en planMER in college van b en w
(incl. agendering in de gemeenteraad)
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Doel
Betrokkenen en belanghebbenden informeren over de inhoud en diepgang 
(reikwijdte en detailniveau) van het op te stellen milieueffectrapport (MER).

M.a.w.: “Wat wordt er onderzocht en hoe?”

NRD gaat ter inzage. Het heft dan nog de status van concept, deze is nog nief
definitief. Eenieder kan zienswijzen indienen. Zienswijzen worden
beantwoord. Dit kan leiden tot wijziging in aanpak van het planMER.
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

• Reikwijdte
• Moderne windturbines
• Plangebied; gemeente Amsterdam, onderzoeksgebied: Amsterdam +
• Milieuthema’s: leefomgeving, landschap, ecologie, energieproductie

• Detailniveau
• Relatief hoog abstractieniveau (planMER)
• Beoordeling 
• Detailonderzoek volgt later voor individuele projecten (projectMER)



Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam 
(SARA)
Deze Adviesgroep bestaat uit 25 leden en 25 schaduwleden

Streven naar representatieve vertegenwoordiging uit de hele stad plus randgemeentes 
◦ Gezocht wordt naar evenwicht met betrekking tot de verschillende perspectieven en verdeling over de 

gemeente Amsterdam 

Uit landelijk Noord twee vertegenwoordigers:
◦ CDR namens heel LN (schaduwlid Piet Westgeest) 
◦ Laura Koning-Kranenburg namens bewoners van Zunderdorp (schaduwlid Nicole Spee) 

Voorzitter is Natuur- & Milieufederatie Noord-Holland

Onafhankelijke gespreksmoderator  
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Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam 
(SARA)
Advisering over:

◦ “Notitie Reikwijdte en Detailniveau” (NRD)
◦ Afwegingskader: voorstellen voor inhoudelijke criteria en normen 
◦ Voortgang en uitkomsten planMER
◦ Inhoudsopgave van PWA (Omgevingsprogramma) 
◦ Ruimte voor ongevraagd advies 

Het College en de gemeenteraad beslissen ! 
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Presentaties
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Discussie
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Einde
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